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کز داده در سال 2019 مهم ترین مشاغل مرا

خبری در راه است ...
به زودی از تیام شبکه

حمایت از تولید بومی 

کمک به افزایش بازار های موازی 

گی مشترک بهترین رئیس های دنیا  10 ویژ
کز داده می گذارد؟ فناوری 5G چه تاثیری بر آینده مرا

کرد؟ کوالکام به درون جیب هریک از ما نفوذ  چگونه 





گفتهها نکتهها،
کرد؟  ▪ کوالکامبهدرونجیبهریکازمانفوذ چگونه

بــا  زدن  گــپ  و  امســال  الکامــپ  نمایشــگاه  در  شــخصی  حضــور 
کســب وکارهای مختلــف اعــم از تــازه کار و جــوان و پــر انــرژی  مدیــران 
کهنــه کار، ســپیدموی و بــا تجربــه برایــم لذت بخــش و قابــل تامــل  یــا 
کنونــی بــازار ایــران چــه راه کارهایی در  کســب وکار در شــرایط اقتصــادی  بــود. اینکــه هــر 
گردنه هــای ســخت  گرفتــه و چگونــه توانســته بــا خالقیــت و پشــتکار و امیــد از  پیــش 
کلیدهایــی طالیــی بــرای موفقیــت در آینــده اســت. البتــه،  کنــد؛ شــنیدنی و  عبــور 
ــت هایی  ــته و شکس ــا نگذاش ــت پ ــه موفقی ــر قل ــرکت ها ب ــب وکارها و ش کس ــن  ــه ای هم
گــذر از شکســت ها بــرای شــروع دوبــاره بودنــد. برخــی از  کردنــد یــا در حــال  تجربــه 
کــرده تــا بــه یــک راه حــل بــرای بقــا، فــروش  کســب وکارها چندیــن ایــده را تجربــه  ایــن 
بــه  بــازار و بهبــود ســود و تولیــد رســیدند. شــرکت های دیگــری دســت  بیشــتر در 
گســترده در نحــوه  ــا ایجــاد تغییــرات  دامــن نیروهــای جــوان و خــالق خــود شــده و ب
درآمدزایــی، تبلیغــات و بازاریابــی، مدیریــت منابــع و هزینه هــا توانســته بودنــد به یک 
گفــت غالــب شــرکت ها بــه  ثبــات و چشــم انداز امیدوارکننــده برســند. تقریبــا می تــوان 
ــر خطــر قــدم برداشــته و از  ــد و حرکــت در مســیرهای پ ــه  ایده هــای جدی ســوی تجرب
کســب وکارها مثــال  خــود جســارت و شــجاعت زیــادی نشــان دادنــد. یکــی از مدیــران 
کــه می دانســتیم چنــدان محکــم  کنیــم  جالبــی برایــم زد: »مجبــور بودیــم از پلــی عبــور 
گــر ســر  کــه ا نیســت ولــی احتمــال داشــت بــه آن ســوی رودخانــه برســیم در صورتــی 

ــود!« ــم؛ مرگمــان قطعــی ب جــای خودمــان می ماندی
موفقیــت  کــرد.  اشــاره  مدیــر  ایــن  کــه  باشــد  نکتــه ای  همیــن  موفقیــت  شــاید 
کســب وکارتان، در شــغل تان،  گــر هنــوز در  انتهــای راهــی مملــو از شکســت اســت. ا
بــه  احتمــاال  پــس  نخوریــد؛  شکســت  برنامه هایتــان  و  اهــداف  در  شــرکت تان،  در 
کلیــد طالیــی عبــور از فشــارهای اقتصــادی ایــن روزهــای بــازار،  موفقیــت نرســیدید. 
کــردن اســت. نترســیدن از تغییــر و تحــول و چرخــش بــه ســوی  نترســیدن و جســارت 
کــه پــر چالــش هســتند و می تواننــد شکســت هایی را بــه شــما  ایده هــا و راه کارهایــی 
ــه الی ایــن شکســت ها، یــک راه موفقیــت  ــی از الب کننــد ول کســب وکارتان تحمیــل  و 
کــه حاضــر بــه  کســب وکارهایی  پیــدا خواهــد شــد. تاریــخ و تجربــه نشــان می دهــد 
ــر  ــتادند و منتظ ــان ایس ــای خودش ــر ج ــدند؛ س ــد نش ــای جدی ــک ایده ه ــر و مح تغیی
تحــوالت بــازار، تصمیم هــای دیگــران و آینــده بودنــد؛ بــرای همیشــه محــو شــدند 
ــد. فرامــوش نکنیــد ایــن روزهــا حرکــت بهتــر از  ــادگار نمان ــه ی و حتــی نامــی از آن هــا ب
مانــدن اســت؛ قــدم برداشــتن بــه ســوی آینــده حتــی در زمینــی ناهمــوار و لــرزان بهتــر 

از ســکونت در زمینــی محکــم و ثابــت اســت.
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عقب ماندگی اینترنت ثابت از همراه

اخیــر  ســال های  در  همــراه  اینترنــت  رشــد 
رســما  به طوری کــه  اســت  بــوده  ســریع  بســیار 
اینترنــت ثابــت از اینترنــت همــراه عقــب مانــده 
کنــون  ا رســمی،  گزارش هــای  براســاس  اســت. 
شــرکت های FCP و شــرکت مخابــرات در مجمــوع 
تنهــا 14 درصــد بــازار اینترنــت ایــران را در اختیــار 
خدمــات  ارایــه  مجــوز   FCP شــرکت   17 دارنــد. 
دریافــت  را  ثابــت  تلفــن  بــر  مبتنــی  اینترنــت 
بــه  مخابــرات  و  نداشــته  توفیقــی  ولــی  کردنــد 
تنهایــی 99 درصــد ضریــب نفــوذ تلفــن ثابــت را 
در دســت دارد. ضریــب نفــوذ پهنــای بانــد ثابــت 
کشــور فقــط 12/6۵ درصــد اســت ولــی ضریــب  در 
درصــد   78/14 بــه  ســیار  پهنــای  بانــد  نفــوذ 
کاربــران اینترنــت  کــه نشــان می دهــد  می رســد 
در ســال های اخیــر بــه ســوی اینترنــت موبایــل 
گرفته انــد.  کــرده و از اینترنــت ثابــت فاصلــه  کــوچ 
ــه شــدت  چنیــن وضعیتــی شــرکت های FCP را ب
و  اســت  داده  قــرار  فشــار  تحــت  و  تنگنــا  در 
هســتند.  ورشکســتگی  مــرز  در  آن هــا  از  برخــی 
شــرکت های FCP امیــدوار هســتند هرچــه  زودتــر 
کــرده و  گران تــر  دولــت تعرفــه اینترنــت ثابــت را 
برخــی انحصارهــا در ارایــه خدمــات روی تلفــن 
پرســرعت  اینترنــت  ســرویس  جملــه  از  ثابــت 
VDSL را بشــکنند. اخیــرا شــرکت مخابــرات اعــالم 
کاربــر ADSL خــود را  کــرده اســت پــورت 2 میلیــون 

بــه طــور رایــگان بــه VDSL انتقــال می دهــد.

اخبار فناوری اطالعات ایران 

5G با تاخیر در ایران

تلفــن  اپراتورهــای  از  غیررســمی  خبرهــای 
همــراه نشــان می دهــد شــبکه های 5G دیرتــر از 
زمان هــای تعییــن شــده در ایــران رونمایــی و بــه 
ــرده  ک ــرداری می رســند. همــراه اول وعــده  بهره ب
عمومــی   5G شــبکه های  از   1400 ســال  در  بــود 
تجهیــزات  تحریــم  ولــی  می کنــد  رونمایــی 
مخابراتــی و خــروج چندیــن شــرکت اروپایــی و 
چینــی طــرف معاملــه ایــن اپراتــور از ایــران باعــث 
شــده پــروژه توســعه شــبکه های موبایــل و نصــب 
زیرســاخت های 5G بــه تعویــق بیفتــد. محمــد 
جــواد آذری جهرمــی، وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
کــرده بــود در ســال  اطالعــات ایــران هــم وعــده 
1398 از شــبکه های 5G در ایــران حتــی بــه طــور 
گمــان بــرده می شــد  آزمایشــی رونمایــی شــود. 
رونمایــی  الکامــپ  نمایشــگاه  در  شــبکه  ایــن 
می شــود ولــی در زمــان برگــزاری ایــن نمایشــگاه، 
 5G شــبکه های  از  رونمایــی  هیــچ  تنهــا  نــه 
صــورت نگرفــت؛ بلکــه تحرک هــا پیرامــون ایــن 
کــم بــوده و از آن هــا  فنــاوری و شــبکه ها بســیار 
صحبتــی بــه میــان نیامنــد. ممکــن اســت ایــن 
رونمایــی  تلــکام  نمایشــگاه  بــرای   5G شــبکه 
اپراتورهــای  گرچــه  ا کلــی،  طــور  بــه  ولــی  شــود 
ایرانــی در راه انــدازی ســرویس ها و شــبکه های 
نیســتند  عقــب  اپراتــور  و  کشــورها  ســایر  از   5G

ــر  ــا تاخی ــد 4G و LTE ب ــود همانن ــور می ش ــی تص ول
5G از ابتــدای ســال  همــراه باشــد. شــبکه های 
2019 و بــه طــور محــدود در چنــد شــهر از ایــاالت 
کشــورهای اروپایــی و آســیایی  متحــده، برخــی 

راه انــدازی شــده اســت.

 5G in Iran
 Coming but
Late

 ADSL vs
VDSL

اســتخراج رمزارزهــا )ارزهــای دیجیتــال( 
در ایــران قانونــی شــد

ســرانجام پــس از ســال ها بحــث و تبادل نظــر 
اســتخراج  فعالیت هــای  و  رمزارزهــا  دربــاره 
ایــران  وزیــران  هیئــت  ایــران،  در  آن هــا 
اســتخراج رمزارزهــا را یــک فعالیــت اقتصــادی 
ــرد. هیئــت  ک ــالغ  برشــمرد و آئین نامــه آن را اب
را  رمزارزهــا  از  اســتفاده  مســئولیت  دولــت 
کیــد  ــرار داده اســت و تا ــراد ق برعهــده خــود اف
دولــت  ضمانــت  و  حمایــت  مشــمول  دارد 
در  آن  از  اســتفاده  و  نبــوده  بانکــی  نظــام  و 
نیســت.  مجــاز  کشــور  داخــل  مبــادالت 
پردازشــی  فرآورده هــای  اســتخراج  امــا 
ــذ  ــا اخ ــگ( ب ــا )ماینین ــده رمزارزه رمزنگاری ش
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  از  مجــوز 
می خواهنــد  کــه  افــرادی  اســت.  مجــاز 
ماینینــگ داشــته باشــند؛ بایــد یــک انشــعاب 
نیــروگاه  یــا  از شــبکه سراســری داشــته  بــرق 
ــرژی خــود را بیــرون  ــاز ان ــا نی ــد احــداث ت جدی
فعالیــت  کننــد.  تامیــن  سراســری  شــبکه  از 
تولیــد  واحــد  عنــوان  بــه  رمــزارز  اســتخراج 
مقــررات  مشــمول  و  شناخته شــده  صنعتــی 
وزارتخانه هــای  بــود.  خواهنــد  مالیاتــی 
ارتباطــات و فناوری اطالعات و اســتانداری ها 
کــز  مرا شــدند  مکلــف  نیــز  فرمانداری هــا  و 
اســتخراج فرآورده هــای پردازشــی رمزنــگاری 
گفتنــی اســت در  کننــد.  را شناســایی و اعــالم 
کشــف و شناســایی چندیــن  ماه هــای اخیــر 
مزرعــه اســتخراج بیت کویــن و دیگــر رمزارزهــا، 
خبرســاز شــده و نبــود قانــون شــفافی بــرای 
را  مرتبــط  نهادهــای  و  مــردم  فعالیت هــا، 
دقیقــی  تعرفــه  هنــوز  بــود.  کــرده  ســردرگم 
اســتخراج  مزرعه هــای  بــرق  مصــرف  بــرای 
بیت کویــن و دیگــر ارزهــای دیجیتالــی اعــالم 

اســت. نشــده 

 Bitcoin
Mining
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5G گام بزرگ سیسکو برای قدرتمندی در

سیســکو شــرکت Acacia را بــه مبلــغ 2.8 میلیــارد 
و  فناوری هــا  حــوزه  در  تــا  کــرد  خریــداری  دالر 
سیســکو  شــود.  قدرتمندتــر   5G شــبکه های 
و  مخابراتــی  خدمــات  افزایــش  ســودای  در 
فیبرنــوری خــود بــه شــبکه ها و زیرســاخت های 
ــرکت  ــل، ش ــن دلی ــه همی ــت. ب ــر 5G اس ــی ب مبتن
ــا ســرعت بیشــتری  ــا ب کــرد ت Acacia را خریــداری 
و  دهــد  ارتقــا   5G بــه  را  خــود  ســرویس های 
بــا  بــازار  در  بتوانــد  مختلــف  بخش هــای  در 
کنــد.  رقابــت  دیگــر  مخابراتــی  شــرکت های 
Visual Networking گزارش هــای   براســاس 
در  اینترنــت  جهانــی  ترافیــک  سیســکو،   Index
کنونــی  ســال 2022 بــه بیــش از ســه برابــر ترافیــک 
خواهــد  روز  یــک  در  گزابایــت  ا  13/2 و  رســیده 
گزابایــت  بــود. در ســال 2017، ایــن ترافیــک 4/1 ا
در هر روز بوده است. شرکت Acacia بیشتر روی 
راه کارهــای فیبــر نــوری بــرای ارتباطــات میانــی 
کــز داده تمرکــز داشــته اســت. بــرآورد می شــود  مرا
سیســکو در ســه ماهــه ســوم ســال 2019 درآمــدی 
کــه باشــد  داشــته  دالر  میلیــارد   7/۵۵  حــدود 

۵ درصــد افزایــش را تجربــه می کنــد ولــی مدیــران 
و   5G شــبکه های  رواج  بــا  می گوینــد  سیســکو 
افزایــش ســطح خدمــات آن هــا، ایــن درآمــد در 
ســال 2020 افزایــش بیشــتری خواهــد داشــت. 
شــرکت خریــد  بــا  هســتند  امیــدوار   آن هــا 
جدیدتــری  حوزه هــای  وارد  بتواننــد   Acacia
کننــد.  شــده و بتواننــد از آن هــا هــم درآمدزایــی 
سیســکو  درآمدهــای  عمــده  حاضــر،  حــال  در 
و  فــروش محصــوالت ســخت افزاری ســوییچ  از 
روتــر اســت و البتــه در حــوزه ســرویس های ابــری، 
اینترنــت اشــیا و امنیــت ســایبری نیــز فعالیــت 

می کنــد.

اخبار فناوری اطالعات جهان 

سرورهای شخصی در آژور مایکروسافت

شــرکت های بزرگــی در دنیــا ماننــد مایکروســافت، 
ســرویس های  ســلزفوربس  و  آمــازون  گــوگل، 
کی بــه مشــتریان نهایــی  هاســت و ســرور اشــترا
کنــون  تــا  و تجــاری خــود عرضــه می کننــد ولــی 
شــخصی  ســرورهای  معــدودی  شــرکت های 
مایکروســافت  کرده انــد.  گــذار  وا مشــتریان  بــه 
می خواهــد  خــود  آژور  ابــری  ســرویس  در 
کســب وکارها  اختیــار  در  اختصاصــی  ســرورهای 
نمی خواهنــد  کــه  دهــد  قــرار  شــرکت هایی  و 
روی  را  خــود  مجازی ســازی  ســرویس های 

کننــد. راه انــدازی  کی  اشــترا ســرورهای 
کنتــرل  مایکروســافت در ســرویس جدیــد خــود 
روی  مجــازی  دســتگاه های  و  ســرور  کامــل 
ایــن ســرور را بــه دســت مشــتری خواهــد داد تــا 
فراهــم  میزبانــی  در  انعطاف پذیــری  باالتریــن 
می تواننــد  کاربــران  حاضــر،  حــال  در  شــود. 
فیزیکــی  هســته   48 کثــر  حدا بــا  ســرورهایی  از 
ســود  ســاعت  هــر  بــرای  دالر   4029 قیمــت  و 
پردازنــده  نــوع  دو  از  ســرورها  ایــن  در  ببرنــد. 
گیگاهرتــز و  Xeon E5-2673 v4 بــا ســرعت 2/3 
 3/7 ســرعت  بــا   Xeon Platinum 8168
ــی حافظــه  هــر دو  ــز اســتفاده می شــود ول گیگاهرت
گیگابایــت متغیــر  نــوع پردازنــده از 144 تــا 448 
گــوگل کالود  اســت. وب ســرویس آمــازون )AWS( و 

رقبــای  بزرگ تریــن   ،)Google Cloud(
ابــری،  محاســبات  زمینــه   در  مایکروســافت 
کــرده  گذشــته منتشــر  محصــوالت مشــابهی در 
میزبانــی  ســرویس   Dedicated Hosts بودنــد. 
نیــز  تک کاربــره«  »نود هــای  و   AWS اختصاصــی 
کــه عملکردی  گوگل کالود اســت  ســرویس ویــژه ی 
مایکروســافت دارنــد. جدیــد  محصــول  مشــابه 

 Azure
Microsoft Cisco 5G 

گــوگل از  ســاخت 100 درصــد محصــوالت 
مــواد بازیافتــی

از  اســتفاده  در  پیشــرو  شــرکت های  از  گــوگل 
مــواد بازیافتــی و انرژی هــای تجدیدپذیــر اســت 
کنیــم ایــن شــرکت  کــه بــاور  ولــی ســخت اســت 
تــا ســال 2022 تمــام محصــوالت خــود را از مــواد 
گــوگل  ترتیــب  ایــن  بــه  می ســازد.  بازیافتــی 
گــوگل  پیکســل، پیکســل بــوک، اســپیکرهای 
هــوم، نســت )Nest( و لــوازم جانبــی همچــون 
قــاب هــای تلفــن هوشــمند و پایــه شــارژرها بــه 
کامــل از مــواد بازیافتــی ســاخته خواهنــد  طــور 
گــوگل از محیــط زیســت بــه اینجا  شــد. حمایــت 
دنیــا  اینترنــت  غــول  ایــن  و  نمی شــود  ختــم 
ــه  ــال محمول ــال 2022 در ارس ــا س ــد ت می خواه
بــه مشــتریان و برعکــس، از مــوادی اســتفاده 
کربــن  شــیمیایی  مــاده  از  عــاری  کــه  کنــد 
هســتند.  ایــن شــرکت بــا حذف ارســال مرســوله 
کربــن را تــا 40  از طریــق هواپیمــا، میــزان انتشــار 
 100 از  اســتفاده  اســت.  داده  کاهــش  درصــد 
ــوالت  ــاخت محص ــی در س ــواد بازیافت ــد م درص
ــماری  ــرهای بیش ــت و دردس ــاده ای نیس کار س
داشــت.  خواهــد  همــراه  بــه  شــرکت ها  بــرای 
محصــوالت  از  یکــی  در  دارد  تصمیــم  گــوگل 
وارد  میــالدی  جــاری  ســال  اواخــر  کــه  خــود 
بــازار می شــود؛ بــه جــای اســتفاده از مــاده پلــی 
بازیافتــی  پالســتیک های  از  اســتاندارد  اســتر 
پالســتیکی  بطری هــای  دقیق تــر  طــور  بــه  و 
ــت  ــال اس ــش از دو س ــوگل بی گ ــد.  کن ــتفاده  اس
کــه روی اســتفاده از مــواد بازیافتــی در ســاخت 
کــرده  آزمایــش  و  مطالعــه  خــود  محصــوالت 
ــارد  ــش از 8 میلی ــان ها بی ــون انس کن ــا  ــت. ت اس

کرده انــد. تــن پالســتیک تولیــد 

Recycleable
 Google 
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اشاره
کــز  کامــل در حــوزه مرا گــر شــما یــک متخصــص  ا
و  مــدارک  داریــد  نیــاز  هــم  بــاز  باشــید؛  داده 
مهارت هــای  و  گذرانــده  جدیــدی  دوره هــای 
در  بگیریــد.  یــاد  نــو  از  یــا  کنیــد  بــه روز  را  خــود 
را  صنعتــی  کمتــر  چهــارم  صنعتــی  انقــالب 
چنــد  کوتــاه  دوره  یــک  در  کــه  یافــت  می تــوان 
کلــی دگرگــون نشــده و نیاز بــه مهارت ها  ســاله بــه 
و متخصصــان تــازه ای نداشــته باشــد. ممکــن 
کــز داده بــه یــک  اســت در ســال 2018 صنعــت مرا
ســری مهارت هــا و مشــاغل نیــاز داشــته باشــد 
بــازار  در  جدیــدی  نیازهــای   2019 ســال  ولــی 
اهمیــت یافتــه و قطعــا ســال های 2020 و 2021 
پــس،  دارنــد.  خواهــان  دیگــری  مهارت هــای 
کار هســتید؛  بــه  گــر در ایــن صنعــت مشــغول  ا
و  مشــاغل  مهم تریــن  ســال  هــر  اســت  بهتــر 
کارفرمایــان و مجریــان  مهارت هــای مــورد نیــاز 
کــز داده را رصــد و بــرای بــه روز بــودن خودتــان  مرا
حداقــل   ،2019 ســال  در  کنیــد.  برنامه ریــزی 
مرکــزداده  حــوزه  در  زیــر  شــغل   ۵ بــه  می تــوان 
کــه اهمیــت فوق العــاده ای در بــازار  کــرد  اشــاره 
کار داشــته و بــه ســرعت اســتخدام خواهنــد شــد:

۱- مدیر پروژه مرکزداده
کــز  آمارهــا نشــان می دهنــد در ســال 2019، مرا
ایــن وضعیــت  داده در حــال رشــد هســتند. 
مربــوط بــه سراســر جهــان اســت و احتمــاال در 
کــرد.  ســال های آتــی هــم ادامــه پیــدا خواهــد 
اخیــرا خبرهایــی درباره ســاخت یــک مرکزداده 
ــه  ــد توســط آمــازون در منطقــه خاورمیان جدی
شــنیده شــده اســت و البتــه مایکروســافت و 
گــوگل ســرمایه گذاری عظیمــی بــرای ســاخت 
آســیا  شــرق  جنــوب  مناطــق  در  کــزداده  مرا

داشــتند. 
بنابرایــن، بســیاری از شــرکت های مشــهور از 
که بــر روند  گــوگل بــه افــرادی نیــاز دارنــد  جملــه 
داشــته  نظــارت  داده  کــز  مرا ســاز  و  ســاخت 
باشــند. ایــن افــراد بایــد بتواننــد انتظــارات را 
کــرده و نیازهــای احتمالــی پروژه هــا را  بــرآورده 
کننــد. دارای ذهنیتــی آینده گــرا باشــند  تعییــن 
داده ای  کــز  مرا شــود  حاصــل  اطمینــان  تــا 
بــه  پاســخ گویی  بــرای  کــه ســاخته می شــود، 
نیازهــای صنعــت در ســال 2019 و ســال های 
کــز  مرا پــروژه  مدیــران  اســت.  آمــاده  بعــدی 
کــه  داده بــه شــهرها و نقاطــی ســفر می کننــد 
ــزداده ســاخته شــده اســت  در آن جــا یــک مرک
یــا قــرار اســت بــه زودی مرکــزداده ای راه انــدازی 

پیش بینی هــای  و  گزارش هــا  برخــی  شــود. 
کار در ســال 2019 نشــان  گرفتــه از بــازار  صــورت 
می دهــد شــغل »مدیــر پــروژه مرکــزداده« در ســال 
2019 یکــی از بزرگ تریــن بازارهــا را خواهــد داشــت 
مرکــزداده  دارای  کســب وکارهای  از  بســیاری  و 

اقــدام بــه اســتخدام چنیــن افــرادی می کننــد.

۲- مسئول تطبیق
تازگــی  بــه   Compliance Officer شــغلی  رده 
کــرده  پیــدا  اهمیــت  مرکــزداده  صنعــت  در 
می شــود  اطــالق  افــرادی  یــا  فــرد  بــه  و  اســت 
و  دســتورالعمل ها  الزامــات،  قوانیــن،  روی  کــه 
اســتانداردهای داخلــی و خارجــی یــک مرکــزداده 
شــود  حاصــل  اطمینــان  تــا  می کنــد  نظــارت 
نمی گیــرد.  صــورت  انحرافــی  یــا  انطبــاق  عــدم 
نظــارت  خارجــی  قراردادهــای  روی  مثــال، 
بــا قوانیــن داخلــی در تضــاد نباشــند و  تــا  دارد 
و  نیایــد. سیاســت ها  پیــش  آینــده  در  مشــکلی 
یــک  بــرای  اســتراتژی های جدیــد اتخــاذ شــده 
کشــوری،  الزامــات  و  قوانیــن  بــا  را  مرکــزداده 
داخلــی  چشــم انداز  همین طــور  و  بین المللــی 
کســب وکار تطابــق می دهنــد تــا مطمئــن شــوند 
یــک مرکــزداده مســیر درســتی را طــی می کنــد. 
دربــاره  کشــورها  مقــررات  و  قوانیــن  افزایــش  بــا 

مقــــاله فنی

 مهم ترین مشاغل 
کز داده در سال ۲0۱۹ مرا
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روزبه خادمی



بــه  فنــاوری همیشــه  باشــد.  نظــارت داشــته 
ناظرهــای انســانی نیــاز خواهــد داشــت و حــوزه 
مســتثنی  قاعــده  ایــن  از  ســایبری  امنیــت 
نیســت. امنیــت ســایبری حــوزه ای حیاتــی در 
کــه انســان و هــوش مصنوعــی  کــزداده اســت  مرا
کار می کننــد. طبــق  کنــار هــم  بــا یکدیگــر و در 
ــرادی  ــد اف ــش از 87 درص ــنجی، بی ــک نظرس ی
حــوزه  در  مصنوعــی  هــوش  ابزارهــای  بــا  کــه 
کردنــد؛ اعتقــاد دارنــد  کار  کــزداده  امنیــت مرا
به کارگیــری هــوش مصنوعــی به تنهایــی در این 
حــوزه می توانــد منجــر بــه بــروز مشــکالتی شــود 
ــزون  ــد. اف کنن ــع  ــا را رف ــد آن ه ــان ها بای ــه انس ک
بــر ایــن، انســان می توانــد بســیاری از مشــکالت 
کنــد.  رفــع  و  پیش گیــری  وقــوع،  از  پیــش  را 
ــه همیــن دلیــل، هرچنــد در آینــده ابزارهــای  ب
کــز داده و از  هــوش مصنوعــی بیشــتری در مرا
کار  جملــه بخش هــای امنیــت و ســایبری بــه 
گرفتــه می شــوند؛ ولــی بــاز هــم بــه متخصصــان 
بــود.  خواهــد  نیــاز  انســانی  ســایبری  امنیــت 
امنیــت ســایبری یکــی از موضوع هــای مهــم و 

کــز داده  کارگاه هــا و ورک شــاپ های مرا تکــراری 
کــز داده  در ســال 2019 بــوده اســت. همــه مرا
کســب وکارها در معــرض حمــالت ســایبری  و 
قــرار دارنــد و بیشــترین آســیب ها از ســوی ایــن 
تهدیــدات اســت. پــس، طبیعــی اســت در بــازار 
کــز داده  کار، متخصصــان امنیــت ســایبری مرا
ــی  ــای باالی ــته و درآمده ــادی داش ــان زی خواه

ــند. ــته باش داش

۴- تکنسین مرکزداده
بــه  نیــاز  داده،  کــز  مرا روزافــزون  رشــد 
داده  افزایــش  را  حــوزه  ایــن  تکنســین های 
عمومــا  مرکــزداده  تکنســین های  اســت. 
دانشــگاه  یــا  کالــج  در  کــه  هســتند  افــرادی 
ــده و ســپس  گذران ــر را  کامپیوت دروس عمومــی 
کــزداده  مرا بــا  کارگاه هایــی،  یــا  دوره هــا  در 
کردنــد.  کســب  مرتبــط  و مهارت هایــی  آشــنا 
کــه  هســتند  افــرادی  نخســتین  تکنســین ها 

اطالعــات،  ذخیره ســازی  و  مدیریــت  کنتــرل، 
تطابــق  مســئول های  بــه  نیــاز  کــزداده  مرا
یــا  اطالعــات  نامناســب  پــردازش  از  تــا  دارنــد 
برخــی نقض هــای حریــم خصوصــی ناخواســته 
کــزداده  کــه بــا مرا کننــد. شــرکت هایی  جلوگیــری 
 Compliance افــراد  بــه  می کننــد،  کار   بــزرگ 
Officer احتیــاج بیشــتری دارنــد چــون ممکــن 
ــده  ــا نادی ــف ی ــهل انگاری و تخل ــک س ــا ی ــت ب اس
و  جریمه هــا  گرفتــار  قانــون،  از  اصلــی  گرفتــن 
آینــده  و  شــوند  کی  وحشــتنا مالــی  ضررهــای 
کسب وکارشــان را بــه خطــر بیندازنــد. مامورهــای 
انطبــاق بایــد دایمــا بــا نهادهــا و ســازمان های 
ارتبــاط  حــال  در  ســازمان  از  ج  خــار در  مرتبــط 
پــردازش و  تــا مطمئــن شــوند ســازوکار  باشــند 
ــزداده  ــدازی مرک ــا راه ان ــات ی ــازی اطالع ذخیره س
آن هــا مشــکلی در آینــده نخواهــد داشــت. ایــن 
قوانیــن  دوره ای،  طــور  بــه  اســت  نیــاز  افــراد 
و  کــرده  به روزرســانی  را  مرکــزداده  داخلــی 
همین طــور،  کننــد.  منتشــر  جدیــدی  نســخه 
بــرای  الزم  مجوزهــای  و  تاییدیه هــا  بایــد 

فعالیت هــای آتــی مرکــزداده را بگیرنــد و بــر رونــد 
اخــذ آن هــا نظــارت داشــته باشــند. بــه عنــوان 
مثــال، تصویــب قانــون GDPR در مــاه مــی 2018، 
و  کاربــران  خصوصــی  حریــم  رعایــت  موضــوع 
کــز داده بســیار ســخت  کســب وکارها را بــرای مرا
کــزداده  کــرد. بســیاری از مدیــران مرا و پیچیــده 
ناچــار شــدند شــیوه های خــود را تغییــر دهنــد و 

بگیرنــد. کمــک  خارجــی  مشــاوران  از 

۳- متخصص امنیت سایبری
کارشناســان حــوزه فنــاوری اطالعــات  بســیاری از 
از جایگزیــن شــدن هــوش مصنوعــی بــا نیــروی 
نشــان  پیش بینی هــا  دارنــد.  بیــم  انســانی 
از  بســیاری  در  آینــده  ســال  چنــد  تــا  می دهــد 
ولــی  می شــود  انســان  جایگزیــن   AI مشــاغل 
باهــوش  و  دقیــق  مصنوعــی  هــوش  هرچقــدر 
کنــد  اشــتباه  اســت  ممکــن  هــم  بــاز  باشــد؛ 
آن  فعالیت هــای  روی  انســان  یــک  بایــد  و 

بایــد  بــوده،  تعامــل  و  تمــاس  در  مرکــزداده  بــا 
ورود  بــا  کننــد.  رفــع  و  یافتــه  را  مشــکل  ســریعا 
مرکــزداده،  صنعــت  بــه  جدیــد  فناوری هــای 
بــا  تکنســین ها  از  جدیــدی  نســل  بــه  نیــاز 
از  بیشــتر  تخصصی تــر  مهارت هــای  و  دانــش 
گذشــته احســاس می شــود. بــه همیــن دلیــل، 
کار دنبــال اســتخدام  کــزداده دایمــا در بــازار  مرا
و  مــدارک  دارای  یــا  تجربــه  بــا  تکنســین های 
مهارت هــای بــه روز و ســطح بــاال هســتند. یــک 
ــک  ــزار دالر در ی ــد ه ــد ص ــد چن ــین می توان تکنس
بــرای مرکــزداده صرفه جویــی مالــی داشــته  روز 
کار  گــر بــه خوبــی بــا تجهیــزات و نحــوه  باشــد؛ ا
ــاز  ــب وکارها نی کس ــه  ــد. هم ــنا باش ــزداده آش ک مرا
بــه خدمــات قابــل اطمینــان و پایــداری دارنــد 
اعتمــاد  ایــن  کــه  هســتند  تکنســین ها  ایــن  و 
تکنســین  می کننــد.  فراهــم  را  اطمینــان  و 
مرکــزداده بهتریــن شــروع بــرای یــک متخصــص 
خواهــد بــود و ایــن روزهــا درآمــد نســبتا بــاالی 

می کنــد. هـفتــــگی  نصیــــب شان  یــا  روزانــــه 

۵- معمار سرویس های ابری
کــزداده  مرا بخــش  در  کــه  افــرادی  از  بســیاری 
فعالیــت می کننــد؛ بــه دنبــال روش هایــی بــرای 
تــا  هســتند  خــود  شــغل  و  مهارت هــا  گســترش 
در   AFCOM موسســه  کننــد.  رقابــت  بــازار  در 
گــزارش Data Center Report for 2018 خــود 
کــرده بیــش از 60 درصــد پاســخ دهندگان،  اشــاره 
بــرای  اضافــی  آموزش هــای  روی  کردنــد  تاییــد 
کردنــد  تمرکــز  خــود  مهــارت  و  دانــش  افزایــش 
و در ایــن میــان محاســبات ابــری نقــش اول را 
معمــاری  مــدارک  آمــده  گــزارش  ایــن  در  دارد. 
را  درخواســت  بیشــترین  ابــری  ســرویس های 
نیازمنــد  شــدت  بــه  داده  کــز  مرا چــون  دارد؛ 
کارشناســان و متخصصــان ســرویس های ابــری 
هســتند.  ابــری  زیرســاخت  و  معمــاری  به ویــژه 
پیش بینــی می شــود در ســال 2019 هــم معمــاری 
کار پرســودی داشــته  ســرویس های ابــری بــازار 
چنیــن  دنبــال  بیشــتری  کــزداده  مرا و  باشــد 

باشــند. متخصصانــی 

سرمایه گذاری در صنعت مرکزداده
یــا  می گردنــد  شــغل  دنبــال  کــه  افــرادی 
کننــد تــا  کســب  می خواهنــد مهــارت جدیــدی 
بهتــر  باشــند؛  داشــته  آینــده  در  بهتــری  شــغل 
اســت وارد بخــش مرکــزداده شــوند و روی ایــن 
صنعــت  قطعــا  کننــد.  ســرمایه گذاری  حــوزه 
ــز  ک ــرده، مرا ک ــزداده در آینــده رشــد بیشــتری  مرک
و  راه انــدازی می شــود  بزرگ تــری  و  بیشــتر  داده 
همــه آن هــا نیــاز بــه متخصصان و تکنســین هایی 
کــه  ــازاری  ــا دانــش باشــند. ب کــه بــه روز و ب دارنــد 
کشــورهایی ماننــد  فعــال اشــباع نشــده اســت و در 

ایــران بســیار بکــر و تــازه وارد اســت. 
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توزیع یکنواخت هوای سرد
 در تمام ارتفاع رک

راهکار سرمایشی بهینه 

● گرما سبب کاهش عملکرد تجهیزات می شود.
● دمای باال ضریب خرابی را افزایش می دهد.

● برنامه ریزی آسان برای هر توان
● امکان دسترسی به هر سطح افزونگی 

��������● جلوگیری از به وجود آمدن 
● سرویس راحت

راهکارهای سرمایشی مرکز داده

قابلیت طراحی چیدمان
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اشاره
شــرکت »نویــن رایانــه همــدان« بــا انجــام ده هــا 
ســطح  در  شــبکه ای  و  انفورماتیکــی  پــروژه 
در  کســب وکارها  موفق تریــن  از  یکــی  اســتان، 
حــوزه مشــتری مداری و جذب مشــتری اســت. 
گویــای ســطح  فهرســت پروژه هــای ایــن شــرکت 
کارفرمــا و جــذب مشــتریان تــازه  بــاالی رضایــت  
اســت. بــا عبــاس ملّونــی، مدیرعامــل »نویــن 
اصــول  و  الزامــات  دربــاره  همــدان«  رایانــه 
مشــتری مداری و موفقیــت در جــذب مشــتری 
کــه  کوتــاه زدیــم  گپــی  بــا توجــه بــه شــرایط بــازار 

ادامــه می خوانیــد: در 

معرفی و پروژه ها
شــرکت »نویــن رایانــه همــدان« در ســال 1377 
انفورماتیکــی در شــهر  فعالیت هــای  پیرامــون 
دارای  کنــون،  هم ا شــد.  راه انــدازی  همــدان 
رتبــه ۴ در رســته شــبکه داده هــا و رتبــه ۵ در 
رســته امنیــت فضــای تولیــد و تبــادل اطالعات، 
و  مین فریــم  غیــر  رایانه هــای  ارائــه  و  تولیــد 
ح هــای انفورماتیکــی و  مشــاوره و نظــارت بــر طر
ســخت افزاری اســت. ایــن شــرکت بیشــتر روی 
کیفیت تمرکز دارد و  ارائــه خدمــات تخصصی با 
براســاس ایــن اصــل موفــق شــده اســت تــا ده هــا 
ســخت افزار،  مختلــف  حوزه هــای  در  پــروژه 
ــت  ــازی و امنی ــتیبانی، شبکه س ــات و پش خدم
کنــد. دیتاســنتر، شــبکه  پیاده ســازی  شــبکه 
داخلــی و فیبرنــوری ســاختمان جدیــد پــارک 
دیتاســنتر  همــدان،  اســتان  فنــاوری  و  علــم 
نظــام مهندســی  ســاختمان جدیــد ســازمان 
اســتان همــدان، شــبکه داخلــی دیســپاچینگ 
شــبکه  همــدان،  اســتان  بــرق  توزیــع  شــرکت 
شــهید  بــرق  نیــروی  تولیــد  شــرکت  داخلــی 
شــبکه های  از  بخشــی  پیاده ســازی  و  مفتــح 
اســالمی،  ارشــاد  و  کل فرهنــگ  اداره  داخلــی 

کار خوب مشتری جذب می کند
گفتوگوبامهندسعباسملّونیمدیرعاملشرکتنوینرایانههمدان

گـــفـــتــــگو

منطقــه ای  آب  شــرکت  هواشناســی،  کل  اداره 
همــدان  اســتان  کتابخانه هــای  کل  اداره  و 
هســتند  پروژه هایــی  از  کوچکــی  بخــش  تنهــا 
کــه بــرای اجــرا و پیاده ســازی آن هــا از رک هــای 
محصــوالت   ،iPOWER پاورهــای   ،iRACK برنــد 
سرمایشــی iCOOl، و انــواع تجهیــزات پســیو بــا 

برنــد UNICOM اســتفاده شــده اســت.

اصول جذب مشتری
کــه اشــاره شــد، شــرکت »نویــن رایانــه  همان طــور 
همــدان« در پروژه هــا، خدمــات و محصــوالت 
مشــتری  کــه  کــرده  عمــل  طــوری  شــده  ارائــه 
اجــرای  بــه  تمایــل  و  بازگشــته  زود  خیلــی 
ــا دوســتان خــودش  پروژه هــای بیشــتر داشــته ی
کــرده اســت.  بــرای اجــرای پروژه هــا معرفــی  را 
اســت  کســب وکار  یــک  بقــای  مشــتری ضامــن 
محســوب  کســب وکار  آن  حیــات  نوعــی  بــه  و 
جــزء  ســخت ترین  مشــتری،  حفــظ  می شــود. 
در  کــه  هنگامــی  اســت.  شــرکت  یــک  توســعه 
یــا  می شــود  ســخت تر  رقابــت  شــرایط  بــازار، 
اینکــه بــازار بــه ســوی فشــار اقتصــادی و رکــود 
رضایــت  جلــب  و  مشــتری  حفــظ  مــی رود؛ 

شــد.  خواهــد  ســخت تر  مشــتری 
اصــول  بایــد  شــرکت ها  شــرایط  ایــن  در 
ممکــن  نحــو  بهتریــن  بــه  را  مشــتری مداری 
بــه  کسب وکارشــان را رو  تــا  کننــد  پیاده ســازی 
جلــو حرکــت دهنــد. یکــی از ایــن اصــول درســت 
ــه  گذاشــتن ب ــا مشــتری و احتــرام  ــردن ب ک ــار  رفت
خواســته و نیازهــای او اســت. روابــط عمومــی 
کنــد بــرای  خــوب می توانــد مشــتری را جــذب 
کوچک تریــن  بــه  نســبت  اســت  الزم  کار  ایــن 
یــا  نباشــید  بی تفــاوت  مشــتری  خواســته 
برخوردهــای بــد قهــری و ســلبی انجــام ندهیــد. 
وعده هــای  و  حرف هــا  بتوانیــد  کــه  هنگامــی 
کنیــد؛ قطعــا نظــر مثبــت مشــتری  خــود را عملــی 

گــر متعهــد  ا کرده ایــد. مثــال،  را جلــب 
جنس هــا  و  محصــوالت  بهتریــن  شــده اید 

وعــده  ایــن  بایــد  کنیــد؛  اســتفاده  پــروژه  در  را 
کیفیــت  عمــل  در  مشــتری  و  کنیــد  محقــق  را 
خدمــات و محصــوالت شــما را ببینــد و ارزیابــی 
خــود  از  بیــش  مشــتری  اوقــات  گاهــی  کنــد. 
ــه خدمــات پشــتیبانی و مشــاوره ای  محصــول، ب
شــما نیــاز دارد. مشــتری مداری بــا فــروش یــک 
محصــول و خدمــات بــه پایــان نمی رســد و تــازه 
بــرای جــذب مشــتری اســت. اصــل  کار  شــروع 
صحبت هــای  شــنیدن  مشــتری مداری،  دیگــر 
هرچقــدر  اســت.  اعتمادســازی  و  مشــتری 
ایــن  و  کنــد  اعتمــاد  شــما  بــه  بیشــتر  مشــتری 
کــه برایــش ارزش قائــل  احســاس را داشــته باشــد 
کنــار  هســتید؛ راحت تــر جلــو آمــده و شــما را در 
پروژه هــا،  در  بعــدی  گام  می بینــد.  خــودش 
اطالعــات،  عصــر  در  اســت.  شفاف ســازی 
مشــتری مداری  در  الــزام  یــک  بــودن  شــفاف 
اســت. بحــران و مشــکالت پیش بینــی نشــده، 
ــکلی در  ــه مش ــر هرگون گ ــس ا ــد. پ اجتناب ناپذیرن
کردیــد؛ یــا  کاال بــه مشــتری پیــدا  ارائــه  خدمــات و 
اشــتباهی مرتکــب شــدید، صــادق باشــید و آن  را 

بگذاریــد. درمیــان  مشــتری  بــا 
در نهایــت، همیشــه بایــد قــدردان مشــتری بوده؛ 
ــه همیشــه  ک کنیــد  ــت  ــان باشــید و ثاب ــا او مهرب ب
حــق بــا مشــتری اســت. در ایــن صــورت اســت 
کــه می فهمیــد یــک مشــتری، چندیــن مشــتری 
دیگــر بــه همــراه خــود مــی آورد و یــک پــروژه خــوب 
ــر  ــای دیگ ــرای پروژه ه ــغ ب ــن تبلی ــد بهتری می توان

باشــد.
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مقــــاله فنی

 فناوری 5G چه تاثیری بر آینده
کز داده می گذارد؟ مرا

اشاره
بــه تدریــج در حــال راه انــدازی   5G شــبکه های 
ــد  ــده، چن ــاالت متح ــت در ای ــد ایال ــتند. چن هس
در  شــهر  چنــد  اروپایــی،  کشــورهای  در  شــهر 
تدریــج  بــه  و  دارنــد   5G جنوبــی  کــره  و  ژاپــن 
کشــورهای دیگــر هــم بــه ســوی ایــن  شــهرها و 
کــرد. مــردم هــم دربــاره  فنــاوری حرکــت خواهنــد 
5G هیجــان زده هســتند  فنــاوری و شــبکه های 
بــر  فنــاوری  ایــن  تاثیــرات  منتظــر  مشــتاقانه  و 
جدیــد  کاربــری  تجربــه  و  روزمره شــان  زندگــی 
گیــم  اســتفاده از اســمارت فون، اســتریم ویدیــو، 
و دانلود/آپلــود هســتند. مــردم دوســت دارنــد در 
کننــد و  دنیایــی هوشــمندتر و متصل تــر زندگــی 
بــه همیــن دلیــل از 5G اســتقبال می کننــد ولــی 
بــه  هــم  مرکــزداده  و  شــبکه ای  شــرکت های  آیــا 
انــدازه مــردم مشــتاق و هیجــان زده هســتند؟

کــه شــرکت های شــبکه ای و  واقعیــت ایــن اســت 
مرکــزداده بــه انــدازه مــردم بــرای 5G هیجــان زده 
و مشــتاق نیســتند چــون پیش بینــی می کننــد 
کامــال متحــول  ایــن فنــاوری، دنیــای شــبکه را 
کاربــران نهایــی تــا ماشــین ها،  کــرد. از  خواهــد 
دگرگــون  همه چیــز  و  مرکــزداده  اپراتورهــا، 
بــه  می خواهیــم  پیــش رو،  مقالــه  در  می شــود. 
بررســی تاثیــرات فایوجــی بــر صنعــت مرکــزداده 

آینــده بپردازیــم: در حــال و 

5G مختصات
ــرای شــروع بگوییــم یــک شــبکه  اجــازه بدهیــد ب

و  دارد  مختصاتــی  و  مشــخصات  چــه   5G
بعــد ســراغ تاثیــرات آن بــر مرکــز داده برویــم. 
پنجمیــن نســل شــبکه های ســلولی موبایــل 
راه انــدازی   4G/WiMAX شــبکه های  از  پــس 

اســت: زیــر  مشــخصات  دارای  و  شــده 
گیگابیــت   10 اطالعــات  انتقــال  ســرعت   -1
از  ســریع تر  برابــر   100 تــا   10 )یعنــی  ثانیــه  بــر 

) 4.5G و   4G شــبکه های 
2- قابلیت اتصال 2۵ مگابیت بر ثانیه

3- پهنای باند 1000 برابری برای هر منطقه
4- 999/99 درصد دسترس پذیری

۵- 90 درصــد صرفه جویــی در مصــرف انــرژی 
شــبکه

6- ده ســال عمــر باتــری بــرای دســتگاه های 
کــم مصــرف  IoT

ایــن مشــخصات بــه خوبــی نشــان می دهنــد 
 4G کــه بــا چــه نــوع شــبکه ای در مقایســه بــا
روبــرو هســتیم و چــرا مــردم بــرای در آغــوش 
چــه  ولــی  هســتند  هیجــان زده  آن  کشــیدن 

می افتــد؟ کــزداده  مرا بــرای  اتفاقــی 

در  ســادگی  بــه  کاربــران  توســط  محتــوا 
بــود خواهــد  دســترس 

کاربــران با اســمارت فون و دســتگاه های  وقتــی 
متصــل   5G شــبکه های  بــه  دیگــر  هوشــمند 
می شــوند؛ بــه علــت افزایــش ســرعت شــبکه، 
یــک  شــدن  لــود  منتظــر  کمتــری  زمــان 
محتواهــا  بــه  ســاده تر  و  می ماننــد  محتــوا 
مجبــور  دیگــر  داشــت.  خواهنــد  دسترســی 
ــود  ــر فیلم هــا و صفحــات ل نیســتند منتظــر باف
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مینا حیدری

کاربــران بــه طــور بی درنــگ  وب ســایت ها باشــند. 
موضــوع  ایــن  و  دارنــد  دسترســی  محتواهــا  بــه 
کنــد.  کــز داده فشــار زیــادی وارد  می توانــد بــه مرا
کــزداده بایــد قــدرت پــردازش حجــم بیشــتری  مرا
از اطالعــات و ترافیــک شــبکه را در لحظــه داشــته 
باشــند و همیشــه مجموعــه ای از محتواهــا بــرای 
کاربــر  کننــد زیــرا  کاربــر عرضــه  پیشــنهاد دادن بــه 
درخواســتی  محتواهــای  گذشــته  از  ســریع تر 
خــود را دریافــت می کنــد و وقــت آزادتــری دارد.

کاهش تاخیر، تغییر بزرگ بعدی است
کلیــک  خ تاخیــر یعنــی مــدت زمــان الزم بیــن  ــر ن
لینــک در هــر وب سایت/اپلیکیشــن  یــک  روی 
یکــی  جدیــد.  صفحــه  یــک  در  آن  شــدن  بــاز  و 
خ  نــر کاهــش   ،5G فناوری هــای  اهــداف  از 
حــدود  فایوجــی  شــبکه های  اســت.  تاخیــر 
خواهــد   4G شــبکه های  از  ســریع تر  برابــر   100
خ تاخیــر بــه  بــود تــا اطمینــان حاصــل شــود نــر
میلی ثانیــه   ۵0 یعنــی  خــود  حــد  پایین تریــن 
توســعه دهنده های  بــرای  آینــده،  در  می رســد. 
یــک  تاخیــر  وب ســایت ها،  و  اپلیکیشــن ها 
طیــف  چــون  دارد  اهمیــت  هــم  میلی ثانیــه 
ــر  ــی ب ــوالت مبتن ــات و محص ــترده ای از خدم گس
تاخیــر زیــر یــک میلی ثانیــه راه انــدازی می شــوند. 
سیســتم های  از  روشــنی  نمونــه  خودران هــا 
حــد  در  تاخیــر  تحمــل  کــه  هســتند  بی درنگــی 
میلی ثانیــه را هــم ندارنــد. خدمــات بــدون تاخیــر 
ــر و  ــری بهت کارب ــه  ــد تجرب ــا در حــد صفــر می توان ی
کاربــران رقــم بزنــد و نتایــج بزرگــی  زیباتــری بــرای 

بــه همــراه داشــته باشــد.



از  بیشــتر  محلــی،  ذخیره ســازی  منابــع  در 
مرکــزداده  در  یــا  دور  راه  ذخیره ســازی  منابــع 
ذخیره ســازی  نحــوه  عــالوه،  بــه  دارد.  کیــد  تا
تــا  کــرد  خواهــد  دگرگــون  هــم  را  اطالعــات 
باالتریــن قابلیــت اطمینان پذیــری و افزونگــی 
ــب وکارها  کس ــب،  ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــت آی ــه دس ب
ــا مشــکالت دیگــر مربــوط  تحــت تاثیــر خرابــی ی
بــه مخــدوش شــدن اطالعــات قــرار نمی گیرنــد 
کــرد.  خواهنــد  تجربــه  را  آپ تایــم  باالتریــن  و 
یکــی از نتایــج ایــن رویکــرد و اهمیــت دادن بــه 
محاســبات در لبــه، دســترس پذیری اطالعــات 
بــا ســرعت بیشــتر اســت. بــا ارایــه پهنای بانــدی 
گیگابیــت بــر ثانیــه، اپلیکیشــن های واقعیت   10
نیــز   )VR( مجــازی  واقعیــت  و   )AR( افــزوده 
کننــد و مســایل  کار  می تواننــد بــدون مشــکل 
بســترهای  در  اطالعــات  انتقــال  بــه  مربــوط 

شــاهد  ترتیــب،  ایــن  بــه  شــود.  حــل  زمانــی 
خواهیــم  جدیــد  محتوایــی  قالب هــای  انــواع 
و  کــزداده  بــرای مرا از آن هــا،  کــه هریــک  بــود 
مدیــران آن هــا یــک چالــش جدیــد هســتند.

زیرساخت ها تغییر می کند
قدرتمنــد  و  ظهــور  زمینه ســاز   5G فنــاوری 
هــوش  ماننــد  دیگــری  فناوری هــای  شــدن 
مصنوعــی، واقعیــت مجــازی و واقعیــت افــزوده 
کــزداده  مرا ترتیــب،  همیــن  بــه  می شــود. 
بــرای  را  خــود  زیرســاخت های  بایــد  هــم 
آمــاده  ایــن فناوری هــای نوظهــور  از  میزبانــی 
ســوی  بــه  کاربــران  و  کســب وکارها  کننــد. 
و  جذاب تــر  جدیدتــر،  کاربــری  تجربه هــای 
باعــث  امــر  ایــن  می کننــد.  حرکــت  بی درنــگ 
و  فرآیندهــا  بتواننــد  کــزداده  مرا تــا  می شــود 
چنیــن  ارایــه  بــرای  را  خــود  زیرســاخت های 
کاربــری تغییــر دهنــد  فناوری هــا و تجربه هــای 
ــن  ــه ای در ای ــای خالقان ــا و ایده ه و از رویکرده
مســیر بهره منــد شــوند. پیش بینی هــای بــازار 

نشــان می دهــد فنــاوری 5G باعــث خواهــد شــد 
در  دالر  میلیــارد   326 از  بیــش   202۵ ســال  تــا 
کــزداده و فنــاوری اطالعــات  زیرســاخت های مرا
کــه تــازه ایــن رقــم می توانــد  ســرمایه گذاری شــود 
پوشــش  را  آن هــا  هزینه هــای  کل  درصــد   ۵6

دهــد.

کـــز داده محـــلـــی بیـــشـــتــری راه انــــدازی  مرا
می شود

و  لبــه  در  محاســبات  فنــاوری  دو  خــوردن  گــره 
کــز داده محلــی را بیشــتر  فایوجــی، اهمیــت مرا
کــز  کــرده و شــاهد افزایــش راه انــدازی ایــن نــوع مرا
کســب وکارها تمایــل دارنــد بیشــتر  داده هســتیم. 
پــردازش  و  ذخیره ســازی  محــل  در  اطالعــات 
راه  مرکــزداده  یــک  بــه  اینکــه  بــه جــای  شــوند؛ 
دور منتقــل و در آن جــا نگــه داری شــوند. بــرای 
ارایــه خدمــات و محصــوالت جدیــد، محتواهــای 
و  مناســب  ســرعت  بــا  بی درنــگ  و  متفــاوت 
تبلیغــات،  و  بازاریابــی  بــرای  اطالعــات  تحلیــل 
و  می شــوند  راه انــدازی  محلــی  داده  کــز  مرا
چالش هــای  کابل کشــی،  کاهــش  شــاهد 
روش هــای انتقــال و بحث هــای تاخیــر هســتیم. 
بیشــتری  زیردریایــی  داده  کــز  مرا همین طــور، 
ــه صــورت  ــا اطالعــات ب ــدازی خواهــد شــد ت راه ان
منتقــل  ســریع تر  دیگــر،  روش هــای  یــا  صــوت 
بیــش  آینــده  در  می شــود  پیش بینــی  شــوند. 
دوش  بــر  دنیــا  ارتباطــی  ترافیــک  درصــد   9۵ از 

باشــد.  زیردریایــی  کــزداده  مرا

5G کز داده و تاثیرات متقابل مرا
کــه در بــاال بحــث شــد، ظهــور فناوری  همان طــور 
و  مثبــت  تاثیــرات  می توانــد   5G شــبکه های  و 
کــز داده  کــزداده داشــته باشــد. مرا منفــی روی مرا
کــه  می شــود  روبــرو  جدیــدی  چالش هــای  بــا 
گزیــر می کنــد زیرســاخت های خــود را  آن هــا را نا
ــدی  ــای جدی ــا و رویکرده ــد؛ فرآینده ــر دهن تغیی
در پیــش بگیرنــد و روش هــای خالقانــه ای بــرای 
کننــد.  ارایــه خدمــات بهتــر بــه مشــتری ابــداع 
البتــه، در ایــن مســیر بــا موانــع و محدودیت هایی 
ایــن  بــه  شــاید  کــه  شــد  خواهنــد  مواجــه  هــم 
فایوجــی  نباشــد.  راه حلــی  برایــش  زودی هــا 
می توانــد تحولــی 180 درجــه ای بــه ایــن صنعــت 
کــزداده مجبــور  کنــد و فعــاالن بــازار مرا تحمیــل 
بــه طــور دقیــق مطالعــه  را   5G فنــاوری  باشــند 
کــه نبایــد مغفــول بمانــد؛  کننــد. نکتــه مهمــی 
بــزرگ  و  مــدرن  کــزداده  مرا بــه   5G نیازمنــدی 
نمی توانــد  کــزداده  مرا بــدون  فایوجــی  اســت. 
بــه اهــداف خــود برســد و برخــی چشــم اندازهای 
ترســیم شــده بــرای آن محقــق نمی شــوند. پــس، 
شــاهد یــک تاثیرگــذاری و ارتباطــی متقابــل میــان 
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بهره وری داده ها افزایش پیدا می کند
روی  مســتقیم  طــور  بــه   5G شــبکه های 
از  وقتــی  هســتند.  تاثیرگــذار  داده هــا  بهــره وری 
ســرعتی 100 برابــر بیشــتر صحبــت می کنیــم؛ بایــد 
و  رویکردهــا  دنبــال  کــزداده  مرا داشــت  انتظــار 
مکانیزم هایــی بــرای مدیریــت بی درنــگ منابــع 
حســاس اطالعاتــی باشــند؛ بــدون اینکــه مصــرف 
انــرژی یــا هزینه هــای ســربار عملیاتــی را مدنظــر 
انتظــار  کــزداده  مرا از  افــراد  همــه  دهنــد.  قــرار 
کارآمــدی در  دارنــد اطالعــات را بــه طــور موثــر و 
قــرار دهنــد و سیســتم های حســاس  دســترس 
کننــد. گذشــته خدمت رســانی  بتواننــد بهتــر از 

فضای ذخیره سازی افزایش پیدا می کند
و  فنــاوری  شــد؛  اشــاره  کــه  همان طــور 
شــبکه های 5G بــه طــور مســتقیم باعــث افزایــش 

روی  و  بــازار  در  موجــود  محتواهــای  برابــری   X
بــا  می شــوند.  کاربــران  همــراه  دســتگاه های 
ذخیره ســازی،  بــه  نیــاز  تقاضــا،  ایــن  افزایــش 
کــز  مرا می گیــرد.  قــرار  توجــه  معــرض  در  بیشــتر 
داده بایــد بــرای ذخیره ســازی اطالعــات بیشــتر، 
ایــن اطالعــات و دسترســی های چندگانــه  لــود 
جدیــد  تکنیک هــای  و  فناوری هــا  ســراغ 
ــزداده  ک ــد. احتمــاال، مرا مدیریــت اطالعــات برون
ــری و  ــه ســطح وســیعی از ســرویس های اب ــاز ب نی
ابــر دارنــد و بایــد  بــر  ذخیره ســازی های مبتنــی 
ذخیره ســازی  بــرای  هــم  دیگــر  فناوری هــای  از 

بگیرنــد. کمــک  اطالعــات  از  بیشــتری  حجــم 

بهبود افزونگی و قابلیت اطمینان
پایــان   5G اهــداف  و  دســتاوردها  از  دیگــر  یکــی 
و  خرابــی  بــا  مرتبــط  مســایل  بــه  بخشــیدن 
اســت.  دان تایــم  ماننــد  آن  بعــدی  تاثیــرات 
بــه طــور موثــری محاســبات  فایوجــی  فنــاوری 
بــه ســوی جلــو  را   )Edge Computing( لبــه  در 
هدایــت می کنــد و روی ذخیره ســازی اطالعــات 



اینفوگرافی

۷ مزیت یادگیری با موبایل
نسبت به یادگیری الکترونیکی سنتی 

در مسیر یادگیری1
دستگاه های موبایل کمک می کنند تا افراد آموزش های خود را به روزرسانی 
کرده و در مسیر یادگیری )learning path( قرار گیرند؛ به این معنی که با 

گام های کوچک یادگیری به یک موضوع تسلط پیدا کند.

2
پشتیبانی از کارایی

ایده یادگیری با موبایل )mLearning( به خوبی از کارایی و بهره وری پشتیبانی 
می کند. شما می توانید چیزهای جدیدی یاد بگیرید در حالی که مشغول انجام 
و عملکرد شما  قابلیت ها  افزایش  با موبایل موجب  یادگیری  کارتان هستید. 

می شود.

3
تعامل زیاد

آموزش های  به  نسبت  متفاوتی  بسیار  کاربری  تجربه  موبایل  با  آموزش 
الکترونیکی سنتی برای افراد دارد. سطح تعامل فرد با دستگاه، موضوع آموزش 

و ابزارهای آموزشی بسیار باال است.

4
پشتیبانی از چند دستگاه

شما می توانید یک اپلیکیشن را روی پی سی، اسمارت فون، تبلت، نوت بوک و 
دستگاه های همراه دیگر نصب یا گوش کنید و بعد در هر مقطعی از روز ادامه 

آن را روی یک دستگاه بخوانید.

نرخ تکمیل بهتر و نگهداری بیشتر6
آموزش،  یک  تکمیل  امکان  سادگی  به  بیتی  یا  میکرویی  آموزش  رویکرد 

یادگیری مبتنی بر گام های کوچک و تکرار این یادگیری ها را فراهم می کند.

انعطاف پذیری در یادگیری7
با mLearning یادگیری بسیار منعطف می شود و در هر زمانی، هر مکانی روی 
هر دستگاهی می توان یادگیری را ادامه داد و متوقف نشد. در شرایط مختلف 

امکان یادگیری فراهم است.

5
یادگیری مبتنی بر همکاری

روشی بسیار موثر در اشتراک گذاری یادگیری یا همکاری با دیگران در آموزشی 
یک بخش و موضوع خاص است.



گزارش

گزارشیمتفاوتازنمایشگاهالکامپ۲۵

 27 از  الکامــپ  نمایشــگاه  پنجمیــن  و  بیســت 
تــا 30 تیرمــاه در محــل دایمــی نمایشــگاه های 
و  کــم  از  غ  فــار شــد.  برگــزار  تهــران  بین المللــی 
ســخت ترین  از  یکــی  در  نمایشــگاه،  ایــن  کیــف 
کســب وکارهای  کشــور،  اقتصــادی  دوران هــای 
مشــکالت،  انــواع  بــا  آی ســی تی  و  آی تــی 
تحریم هــا و فشــارهای اقتصــادی دورهــم جمــع 
ــت  ــده اس ــد زن ــوز امی ــد هن ــان دهن ــا نش ــد ت آمدن
تــالش خواهنــد  بهتــر  آینــده ای  و  فــردا  بــرای  و 
کــه   2۵ الکامــپ  شــعار  هماننــد  دقیقــا  کــرد، 
ــتارتاپ ها  ــا، اس ــود. جوان تره ــر« ب ــده ی بهت »آین
و تازه نفس هــا امیــد بیشــتری بــه آینــده داشــتند 

شــدند. ظاهــر  پرشــورتر  و 

گرمابخش استارتاپ های 
نمایشــگاه  اخیــر  دوره  چنــد  در  بی شــک 
کســب وکارهای نوپــا نبــض نمایشــگاه  الکامــپ، 
بزرگ تریــن  گرمابخــش  و  داشــته  دســت  در  را 
دورهمــی فناورانــه ایــران بودنــد. در الکامــپ 2۵ 
بیــش از ۵30 اســتارتاپ در بخــش الکام اســتارز 
اســت.  رکوردشــکنی  یــک  کــه  داشــتند  حضــور 
ایــن اســتارتاپ ها در 6 ســالن جانمایــی شــدند 
و شــلوغ ترین ســالن های نمایشــگاه را بــه خــود 
اختصــاص داده بودنــد. هرچه قــدر ســالن های 
خلــوت  کت،  ســا بی رونــق،  نمایشــگاه  دیگــر 
اســتارتاپی ها  ســالن های  بــود؛  کســل کننده  و 
را  تهــران  هــوای  درجــه   40 بــاالی  گرمــای 
انــواع ســخنرانی ها،  برگــزاری  بــا  کــرده و  بیشــتر 
چیدمان هــای  ســمینارها،  نشســت ها، 
خودمانــی  گپ زدن هــای  غرفه هــا،  خالقانــه ی 
فعالیــت  و  مشــتریان  بــا  غریــب  و  عجیــب  و 
بیشــتر، درصــدد جبــران برآمــده بودنــد. همیــن 
ــی،  ــران دولت ــه مدی ک ــود  ــده ب ــث ش ــوع باع موض
وزیــران و هیئــت دولــت، مســئولین رده بــاال و 
کــه پــا بــه نمایشــگاه می گذاشــته؛  هــر فــرد مهمــی 
ســالن های  ســوی  بــه  ناخواســته  یــا  خواســته 
از  را  بازدیــدش  و  شــود  کشــیده  اســتارتاپ ها 
کســب وکار  کنــد. البته، در میان ده ها  آن جــا آغــاز 
هــم  شــرکت هایی  آینــده دار،  و  خــالق  و  جــوان 

از  بویــی  و  رنــگ  هیــچ  کــه  می شــدند  دیــده 
یــک اســتارتاپ نداشــته و انــگار بــرای دریافــت 
کمک هــای مالــی دولتــی یــا نمایــش ویترینــی 

گذاشــته اند.  پــا  الکامــپ  در 

تنوع برندها و خدمات
ح  طبــق نظرســنجی یکــی از رســانه های مطــر
ایــران، حضــور شــرکت ها  و پربازدیــد فنــاوری 
ولــی  بــوده  رضایت بخــش   2۵ الکامــپ  در 
بــه  اصــال چنگــی  نمایشــگاه  برگــزاری  کیفیــت 
ایــن  در  شــرکت کنندگان  اســت.  نــزده  دل 
شــاهد  امســال  کردنــد  اعتــراف  نظرســنجی 
الکامــپ  در  بیشــتری  خدمــات  و  برندهــا 
مختلفــی  و  متنــوع  حوزه هــای  در  و  بودنــد 
کســب وکار وجــود داشــت. مثــال، امســال  چنــد 
چندیــن شــرکت تامین کننــده قطعــات یدکــی 
خــودرو یــا ارایه دهنــده نــوآوری و فناوری هــای 
حمــل و نقــل در الکامــپ حضــور داشــتند. از 
نرم افــزاری،  خدمــات  شــرکت های  ســیطره 
کاســته  موبایــل  ارزش افــزوده  و  اینترنتی هــا 
الکترونیکــی  خدمــات  بــا  بانک هــا  و  شــده 
شــرکت  چندیــن  داشــتند.  حضــور  بیشــتری 
ســرویس های  و  ابــری  خدمــات  ارایه دهنــده 
بــر  مبتنــی  آنالیــن  اطالعــات  رمزنــگاری 
کــه  بودیــم  شــاهد  را  بومــی  فناوری هــای 
ــاالت  شــاید اولیــن نتیجــه تحریم هــای اخیــر ای
متحــده در حــوزه فنــاوری باشــند. شــرکت های 
کســب وکار اینترنتــی ماننــد دیجی کاال، اســنپ و 
کــت بــرای اولیــن بــار در الکامــپ حضــور یافته  ژا
بزرگ تریــن  در  بایــد  بودنــد  کــرده  احســاس  و 
داشــته  تاثیرگــذاری  ایــران  فنــاوری  رویــداد 

باشــند.

شبکه ای ها و اینترنتی ها
صنعــت  کــه  دریافــت  می تــوان  وضــوح  بــه 
در  ایــران  ارتباطــات  و  مخابــرات  شــبکه، 
کــردن  نــرم  پنجــه  و  دســت  رکــود  وضعیــت 
در  اســت.  اقتصــادی  فشــارهای  انــواع  بــا 
گذشــته، در هــر ســالنی چندیــن  الکامپ هــای 

می شــد.  یافــت  مخابراتــی  و  شــبکه ای  شــرکت 
ــزداده،  ــبکه و مرک ــزات ش ــه تجهی ک ــرکت هایی  ش
ــا و  ــباتی، رک ه ــازی و محاس تجهیــزات ذخیره س
ــیو  ــوالت پس ــواع محص ــا و ان ــچ پنل ه ــا و پ کابل ه
خــود را بــه نمایشــگاه آورده و غرفه هایــی جــذاب 
امســال  ولــی  بودنــد.  ســاخته  شــگفت انگیز  و 
شــرکت های  تعــداد  گفــت  می تــوان  جــرات  بــه 
شــبکه ای و مرکــزداده بیشــتر از تعــداد انگشــتان 
دســت نبــود. شــرکت های اینترنتــی ثابــت هــم 
جانــی بــرای تبلیــغ نداشــتند و غرفه هــای آن هــا 
گپ هــای درون  بــرای  خلــوت و بیشــتر محلــی 
قدیمــی  همــکاران  دورهمی هــای  یــا  ســازمانی 
دوســت  و  شــریک  شــرکت های  بــا  دیــدار  و 
تبدیــل شــده بودنــد. هیــچ تبلیغــات و خدماتــی 
عمومــی  بازدیدکننــده  و  نهایــی  کاربــران  بــرای 
تصمیمــات  منتظــر  و  نداشــتند  نمایشــگاه 

هســتند. دولتی هــا 

آنچه باقی ماند
در  الکامــپ  نمایشــگاه  برگــزاری  بــه  تصمیــم 
کنونــی ایــران خــودش یــک  شــرایط اقتصــادی 
بــود.  بهتــر  آینــده ای  ســاختن  بــرای  بــزرگ  گام 
شــور و شــوق و هیجــان جوان هــای نمایشــگاه 
وضعیــت  از  برون رفــت  راه حــل  داد  نشــان 
کنونــی، اتــکا بــه دانــش و نیــروی انســانی داخلــی 
کوچــک  کوسیســتم های  ا ســوی  بــه  رفتــن  و 
ده هــا   2۵ الکامــپ  خــالل  در  اســت.  چابــک  و 
تفاهم نامــه میــان ســازمان های مختلــف امضــا 
شــد و وعــده راه انــدازی ســرویس های جدیــدی 
کــه  وعده هایــی  و  تفاهم نامه هــا  شــنیدیم؛  را 

امیــد داریــم عملــی و عملیاتــی شــوند!

امید به آینده ای بهتر 
گرمای ۴0 درجه در 



مقاله مدیریتی

یــکشــرکتتمــامتمرکــز،ســرمایهوزمــانخــود
رابایــدرویاســتخدامبهتریــنافــرادبگــذارد
قابلیتهــای بــا افــرادی ســاختن پــی در یــا
گــوگل رهبــریومدیریــتتیمــیقــویباشــد؟
Oxygenبیــشازدهســالدرپــروژهایبــهنــام
دنبــالیافتــنجــوابایــنســوالبــودهاســت.
قابلیــت بــا مدیرانــی وقتــی دریافتنــد آنهــا
رهبــریقــویداشــتهباشــند؛نــهتنهــاشــانس
اســتخدامبهتریــنافــرادراخواهنــدداشــت؛
کنــارهــمیــک بلکــهایــنافــرادمیتواننــددر
کار هــر پــس از آنگاه و دهنــد تشــکیل تیــم
روی Oxygen پــروژه در برآینــد. نشــدنی
گیهــاییــکمدیــرورئیــس شــاخصهاوویژ
کارشــدهونتیجــهدهســالتحقیــقبــه10 کامــل

گــیزیــرمنجــرشــدهاســت: عــادتوویژ

۱- مدیر مربی
برخــی مدیــران تــالش می کننــد مشــکالت را حــل 
کننــد ولــی برخــی دیگــر از مدیــران ســعی می کننــد 
بــه  و  کننــد  تدریــس  را  چالش هــا  حــل  نحــوه 
کارمنــدان خــود آمــوزش دهنــد. ایــن رئیس هــا، 
ــروز  ــزرگ در شــرکت ب کــه یــک مشــکل ب هنگامــی 
را  خــود  تیم هــای  می کننــد  ســعی  می کنــد؛ 
بــه بهتریــن شــکل آمــوزش  بــرای حــل مســئله 
دهنــد و اهــداف یــا مهارت هــای بعــدی را نشــان 

دهنــد. بــه جــای دســتور دادن، تجربیــات خــود 
نقشــی  و  می کننــد  منتقــل  کارمنــدان  بــه  را 
مشــاوره ای و مربــی  بــه خــود می گیرنــد. آن هــا 
کســب  اجــازه می دهنــد یــک تیــم فرصــت رشــد و 

کنــد. تجربــه و آزمــودن را پیــدا 

۲- فرار از مدیریت میکرو
بهتریــن رهبــران و رئیس هــای دنیــا از مدیریــت 
میکــرو فــراری هســتند و اعتقــاد بــه دادن آزادی 
کشــف ایده هــا، راه کارهــای جدیــد،  بیشــتر بــرای 
کــردن دارنــد. آن هــا بــه  خطرپذیــری و اشــتباه 
بــا  و  می بخشــند  قــدرت  محدودیــت،  جــای 
برنامه ریــزی منعطــف و منطقــی، ســعی دارنــد 
تیم هــا را بــه ســوی هــدف نهایــی پیــش ببرنــد. 
ــا اینکــه  بیشــتر از اینکــه درگیــر جزئیــات شــوند ی
بــه جزئیــات اهمیــت دهنــد؛ ذهــن و تمرکــز خــود 

کارایــی و بهــره وری می کننــد. را معطــوف بــه 

۳- اعتماد به نفس
گــوگل در یکــی دیگــر از تحقیقــات و پروژه هــای 
کلیــد بــرای ســاختن  خــود متوجــه شــد بهتریــن 
کار تیمــی خــوب و منســجم،  یــک تیــم و محیــط 
ســاختن یــک محیــط »امــن خودمانــی« اســت. 
کار  کلیــد طالیــی بــرای  اعتمــاد بــه نفــس یــک 
احســاس  بایــد  تیــم  یــک  افــراد  اســت.  تیمــی 

امنیــت روانــی داشــته باشــند و از خطرپذیــری، 
بــه  هراســی  خالقیــت  و  ابتــکار  دادن،  ایــده 
چالش هــا،  و  بحران هــا  در  ندهنــد.  راه  دل 
نفــس  بــه  اعتمــاد  تیــم  یــک  اســت  ممکــن 
خــود را از دســت بدهــد و اینجــا دقیقــا محــل 

اســت. موفــق  رئیــس  یــک  نقش آفرینــی 

۴- ستاره های ستاره ساز
ــید؛  ــق باش ــر موف ــس و رهب ــک رئی ــد ی نمی توانی
بــه  و  باشــید  تیم تــان  ســتاره  اینکــه  بــدون 
شــوند.  ســتاره  تــا  کنیــد  کمــک  هــم  دیگــران 
بهتریــن رهبــران دنیــا خودشــان در تیم شــان 
از  و  دارنــد  تاثیرگــذاری  مســئولیت  و  نقــش 
آســتین بــاال زدن هیــچ هــراس و ترســی ندارنــد. 
کــه دیگــر افــراد تیــم هــم  طــوری رفتــار می کننــد 
ــر باشــند و البتــه در صــورت نیــاز خودشــان  موث
کمــک می کننــد. تحقیقــات  بــه حــل مســئله 
دارای  و  فنــی  افــراد  می دهــد  نشــان  گــوگل 
کســب وکارها  و مدیــر  رهبــر  بعــدا  کــه  مهارتــی 
تیم هــا  بــا  موفق تــری  تعامــالت  می شــوند؛ 
را  محیط هــا  ایــن  در  کار  تجربــه  چــون  دارنــد 

کرده انــد. کســب 

۵- شنونده های عالی
باشــید؛  عالــی  مدیــر  و  رهبــر  می خواهیــد  گــر  ا

کارمندان خود می گوید: گوگل با ده  سال مطالعه روی 
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کنیــد؛ شــنونده بســیار خوبــی باشــید  کــردن ارتبــاط بــا دیگــران را تقویــت  بایــد مهارت هــای برقــرار 
کــه  گــوگل می گویــد مدیرانــی  کنیــد.  کنیــد احساســات و شــرایط همــکاران خــود را درک  و ســعی 
کــرده و می تواننــد بــه ســادگی اطالعــات خــود را بــا دیگــران  کار  روی مهارت هــای ارتباطــی خــود 
ک بگذارنــد و در تعامــالت اجتماعــی بهتریــن تصمیم هــا را بگیرنــد؛ رهبــران و رئیس هــای  بــه اشــترا

ــتند.  ــب وکار هس کس ــک  ــرای ی ــی ب خوب

کارایی و توسعه دهنده ۶- دوستدار 
رئیس هــای بــزرگ بــه جــای حــال، بــه آینــده فکــر می کننــد و همیشــه بــرای آینــده نقشــه می کشــند. 
کارایــی و بهــره وری صحبت  آن هــا بــه جــای صحبــت دربــاره جزئیــات، دوســت دارنــد بیشــتر دربــاره 
کننــد و بیشــترین جلســات را بــا تیــم توســعه دهنده و تیم هــای پــرورش ایــده و خالقیــت برگــزار 
کار و راه حل هــای جدیــد  کــرد. از شــنیدن انتقــاد یــا بحــث دربــاره روش هــای انجــام  خواهنــد 
تــرس ندارنــد و بیشــترین ســرمایه گذاری را روی پروژه هــای بنیادیــن و آینده نگرانــه دارنــد. 
کارایــی تزریــق می کننــد و  بــه تیم هــای توســعه و  انگیــزه بیشــتری  انــرژی و  همیشــه 

مواظــب هســتند ایــن تیم هــا از تــب و تــاب نیفتنــد.

۷- استراتژی روشن
کــه بــرای فــردا برنامــه ندارنــد؛ نمی تواننــد تیم هــای زیرنظرشــان را  مدیرانــی 
از نقطــه A بــه نقطــه B حرکــت دهنــد. داشــتن ذهنــی روشــن و اســتراتژی 
کســب وکارها اســت. یــک  ــرای آینــده الزمــه رهبــری تیم هــا و  شــفاف ب
از تیم هــا در چــه  یــک  کســب وکارش و هــر  رئیــس خــوب می دانــد 
نقطــه ای هســتند و تــا چنــد مــاه بعــد، تــا چنــد ســال بعــد و در دو 
کــدام نقطــه قــرار می گیرنــد. آن هــا بــرای هریــک  دهــه دیگــر در 

از اعضــای تیــم یــک برنامــه مشــخص و روشــن 
در  نقشــی  چــه  می کنــد  مشــخص  کــه  دارنــد 

ــد.  ح آینــده دارن ایــن اســتراتژی و طــر

۸- مهارت ها
بــرای  کلیــدی  مهــارت  چنــد  رهبــری  هــر 
مثــال،  دارد.  ســازمانی  اهــداف  پیش بــرد 
بــا  موثــر  و  خــوب  ارتبــاط  برقــراری  توانایــی 
تیم هــا در هنــگام بــروز چالــش را دارد. توانایــی 
و  دارد  را  آن  ســختی های  و  کار  شــرایط  درک 
قابــل  و  اجرایــی  کــه  می گیــرد  تصمیم هایــی 
کار تســلط  انجــام هســتند. بــه جزئیــات فنــی 
ایــن  درگیــر  را  خــودش  ابــدا  گرچــه  ا دارد؛ 
تیم هــای  و  مشــاوران  از  نمی کنــد.  جزئیــات 
ــرد ولــی خــودش  تخصصــی مشــاوره ســود می ب
هــم یــک فــرد زبــده و صاحــب نظــر در آن حــوزه 
اســت. مهــارت حــل مســئله در ابعــاد و شــرایط 
تصمیم هایــی  موقــع  بــه  و  دارد  را  گــون  گونا

می گیــرد. تغییــرات  بــرای  غیرمنتظــره 

۹- قدرت همکاری موثر
و  هســتند  تیم هــا  مقابــل  در  بــد  مدیــران 
بــد  مدیــران  کنارشــان.  در  خــوب  مدیــران 
می خواهنــد بــه تیم هــا ضربــه بزننــد تــا آن هــا 
ــوان و غیرکارآمــد نشــان بدهنــد و وانمــود  را نات
کســب وکار  و  شــرکت  یــک  همــه کاره  کننــد 
هســتند ولــی مدیــران خــوب ســعی می کننــد 
از  باالیــی  بســیار  تعامــل  و  همــکاری  قــدرت 
از  هرگــز  و  دهنــد  بــروز  پروژه هــا  در  خودشــان 
کاری  ــر  ــد. ه ــت برنمی دارن ــردن دس ک ــویق  تش
تیم هــا  نفــس  بــه  اعتمــاد  حــس  تــا  می کننــد 
کنــد و انــرژی محرکــه آن هــا بــرای  افزایــش پیــدا 

حرکــت بــه جلــو باشــد.

۱0- تصمیم گیر قوی
گی هــای قبلــی چندیــن بــار بــه قــدرت  در ویژ
گــوگل در تحقیقــات  تصمیم گیــری اشــاره شــد. 
موفــق،  رهبــر  یــک  اســت  بــرده  پــی  خــود 
بــا  آن هــا  اســت.  قاطــع  تصمیم گیــری  قطعــا 
رهبــران  بعــدا  کــه  مدیــری  صدهــا  بررســی 
ایــن  توانســتند  و  شــدند  کسب وکارشــان 
شــدند  متوجــه  دهنــد؛  نجــات  را  شــرکت ها 
همــه ایــن رهبــران یــک عــادت مشــترک دارنــد 
بحران هــا  در  محکــم  تصمیم گیری هــای  آن  و 
ایــن رهبــران  البتــه،  بــروز مشــکالت اســت.  و 
گزارش هــا و شــنیدن ایده هــا،  اهــل خوانــدن 
ــا دیدگاه هــای اعضــای  نظــرات و پیشــنهادها ی
تیــم و مدیــران میانــی خــود هســتند ولــی در 
اعــالم  را  نهایــی  تصمیــم  خودشــان  نهایــت 

. می کننــد
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نکته ها و گفته ها

از ماهــواره و پروژه هــای نظامــی تــا حمل ونقــل 
غــول  سرگذشــت  بــا  همــراه  تلفــن  گوشــی  و 
کمتــر  روزهــا  ایــن  موبایــل  پردازنده هــای 
کوالــکام  مشــتری  کــه  می شــود  پیــدا  کســی 
روی  حداقــل  تراشه ســاز  شــرکت  ایــن  نباشــد. 
و  لپ تــاپ  تبلــت،  اســمارت فون ها،  از  یکــی 
دســتگاه های همــراه دیگــر مــا یــک تراشــه دارد و 
جایگزیــن اینتــل در ســال های دور شــده اســت. 
غــول پردازنده هــای موبایــل و یکــی از بزرگ تریــن 
کســب وکارهای نیمــه هــادی در جهــان، آن قــدر 
کــه اپــل را بــه چالــش می کشــاند و  قــوی اســت 
روی طراحــی آیفون هــا تاثیرگــذار اســت؛ بخــش 
مودم هــای موبایــل اینتــل را ورشکســته می کنــد 
بزرگ تریــن  نمی توانــد  او  بــدون  سامســونگ  و 

گوشــی در جهــان باشــد. ســازنده 

غول صنعت ها
ــه  ک ــم  کنی ــت  ــرکتی صحب ــاره ش ــم درب می خواهی
می کننــد.  کار  آن  بــرای  بین المللــی  دفتــر   224
 2017 ســال  در  آمریکایــی  برنــد  ایــن  درآمــد 
کارمنــدان  حــدود 22/3 میلیــارد دالر و تعــداد 
آن در سرتاســر جهــان 33800 نفــر اعــالم شــده 
کوالــکام اصــال در دنیــای فنــاوری برنــدی  اســت. 
حاشــیه ای یــا بی تاثیــر نیســت و در بزرگ تریــن 
تغییــر و تحــوالت یــا رویدادهــا حضــور دارد. هــر 
میلیون هــا  و  دنیــا  بــزرگ  شــرکت  ده هــا  ســاله، 
جدیــد  موبایــل  تراشــه  معرفــی  منتظــر  رســانه 
گون آن  ایــن شــرکت هســتند و زیربرنــد اســنپدرا
بیشــتر از هــر محصــول دیگــری شــنیده می شــود. 
غول هــای  توانســت  کوالــکام  چگونــه  امــا 
را  ای ام دی  و  اینتــل  ماننــد  تراشه ســازی 
شکســت دهــد و بــه رتبــه اول ســازنده پردازنــده 

گــردد؟ موبایــل در دنیــا بــدل 

صنعت ارتباطات ماهواره ای
اخیــر  ســال های  در  را  کوالــکام  نــام  مــا  شــاید 
شــنیده باشــیم ولــی تاریــخ تاســیس ایــن شــرکت 
در  بازمی گــردد.  بیســتم  قــرن  نیمه هــای  بــه 
رشــته های  ســابق  هم کالســی  دو   ،19۵9 ســال 
ارویــن  به نام هــای   MIT دانشــگاه  مهندســی 
ویتربــی  انــدرو  و   )Irwin Jacobs( جیکوبــز 
کنفرانــس  یــک  در    )Andrew Viterbi(
کردنــد.  دیــدار  هــم  بــا  مجــددا  دانشــگاهی 
مجــدد  شــدن  زنــده  بــه  منجــر  آن هــا  مالقــات 

بــه  بعــد  ســال های  در  کــه  شــد  دوســتی ها 
پایه گــذاری  و  مشــاوره ای  شــرکت  تشــکیل 

انجامیــد.  بــزرگ  کوالــکام 
ابتــدا  ایــن دو دوســت و هم کالســی قدیمــی 
در  بعــد  و  تاســیس  مشــاوره ای  شــرکت  یــک 
 Linkabit نــام  بــه  شــرکتی   1968 ســال 
بــرای تولیــد تجهیــزات مخابراتــی راه انــدازی 
کردنــد. لینکابیــت، محــل تالقــی اســتعدادها و 
ــک  ــز ی ــود.  جیکوب ــی ب ــز و ویترب ــش جیکوب دان
کتــاب  اولیــن  و  بــود  بــرق  مهندســی  اســتاد 
را چــاپ  ارتباطــات جهــان  راهنمــای جامــع 
تجهیــزات  طراحــی  در  ویتربــی  اســت.  کــرده 
تلمتــری اولیــن ماهــواره ی موفــق آمریکایی هــا 
پیشــگامان  از  یکــی  و  داشــته  همــکاری 
توســعه ی فناوری هــای انتقــال دیجیتــال بــود 
تجهیــزات  و  مخابراتــی  سیســتم های  در  کــه 
کارایــی داشــتند. آن هــا تجربیــات  ماهــواره ای 
بــه  را  دیجیتالــی  ماهواره هــای  در  خــود 
صنعــت تلویزیــون و بعــد مودم هــای ارتباطــی 
انتقــال دادنــد. حلقــه ســوم موفقیــت شــرکت 
کارمنــدان شــرکت لینکابیــت  کوالــکام، یکــی از 
گیلهوســن« اســت. او تحقیقات  بــه نــام »کلین 
بــرای  ریزپردازنده هــا  روی  را  اولیــه ای 
کــرد.  آغــاز  ماهــواره ای  مودم هــای  طراحــی 
یــک  ظهــور  زمینه ســاز  بعــدا  کــه  تحقیقاتــی 
ریزپردازنده هــای  شــدند.  تراشه ســاز  غــول 
لینکابیــت یــا LMP، در نهایــت بــرای اولیــن 
از  کــه  شــدند  رونمایــی   1974 ســال  در   بــار 
ســال ها  آن  صنعــت  در  آمــاده   نمونه هــای 
ــرد. در ســال های بعــد، شــرکت  اســتفاده می ک
تراشــه های  سفارشی ســازی  بــا  لینکابیــت 
هواپیماهــا،  کابیــن  در  را  آن هــا  خــود، 
کابلــی  تلویزیون هــای  و  نظامــی  تجهیــزات 
کردنــد و بــه فــروش و ســود باالیــی  جاســازی 
شــرکت   ،1980 ســال  در  یافتنــد.  دســت 
کارمنــد  لینکابیــت بــه شــرکتی بــا بیــش از هــزار 
تبدیــل شــده بــود و درآمــد ســاالنه 100 میلیــون 

داشــت.  دالری 

صنعت حمل ونقل
ــن  ــر ای ــق تقدی ــراد موف ــرای اف ــه ب ــگار همیش ان
کــرده  کــه شــرکت خودتاســیس را رهــا  اســت 
برونــد.  دیگــری  شــرکت  تاســیس  ســراغ  و 
ــرکت  ــال 198۵ ش ــکام در س کوال ــذاران  بنیان گ

 Qualcomm کــرده و شــرکت لینکابیــت را رهــا 
بــا  کوالــکام  نــام  کردنــد.  تاســیس  را   Inc
 Quality همفکــری چنــد موسســه و برگرفتــه از
ایــن  شــد.  انتخــاب    Communications
شــرکت تــازه تاســیس از همــان ابتــدا بــه ســوی 
دیجیتــال  ارتباطــی  فناوری هــای  پیاده ســازی 
صنعــت  وارد  و  شــده  کشــیده  ماهــواره ای 
حمل ونقــل هوایــی شــدند. در آن زمــان، بــازار 
ســودآور  بســیار  و  نوظهــور  امریــکا  حمل ونقــل 
بــود. نیــاز شــدیدی بــه فناوری هــای دیجیتالــی 
ــز  و از جملــه ارتباطــات بی ســیم داشــت. جیکوب
ارتباطــات  بهبــود  بــرای  راه کارهایــی  ویتربــی  و 
حمل ونقــل  و  جــاده ای  حمل ونقــل  درگیــر 
کوالکام،  هوایــی دادنــد. اولیــن محصــول رســمی 
سیســتم  یــک   ،OmniTRACS به نــام 
ارتباطــات  بــرای برقــراری  ارتباطــی ماهــواره ای 
بــود.  کارفرماهــا  و  کامیون هــا  میــان  جــاده ای 
کار می کــرد و در ســیگنال   GPS ایــن محصــول بــا
و  دخالــت  هیــچ  محصــوالت  و  شــبکه ها  دیگــر 
تداخلــی نداشــت. ایــن سیســتم در ســال 1988 
طــی مراســمی بــه 300 رهبــر صنعتــی دنیــا معرفــی 
شــد و چنــد مــاه بعــد اولیــن قراردادهــای تولیــد و 
گردیــد. شــرکت اشــنایدر اولیــن  عرضــه آن منعقــد 
ســال های  در  بــود.   OmniTRACS مشــتری 
بعد، OmniTRACS فروش بیشــتر و بیشــتری 
کامیــون در امریــکا و بعــدا  کــرد و هــزاران  پیــدا 

کانــادا و اروپــا بــه ایــن سیســتم مجهــز شــدند.
کوالــکام بــه صــورت عمومــی عرضــه شــد.  ســهام 
ــکام ســرعت  کوال کســب وکار  توســعه بین المللــی 
کشــورهایی ماننــد برزیــل  ــه  گرفــت و ب بیشــتری 
بــا شــروع ســال 1992،  یافــت.  توســعه  ژاپــن  و 
در  اومنی ترکــس  ترمینــال  هــزار   23 از  بیــش 
سرتاســر جهــان نصــب شــده بودنــد و 1۵0 شــرکت 
کامیــون، از  حمل ونقــل بــا ناوگانــی تــا ۵0 هــزار 
کوالــکام اســتفاده می کردنــد. هــر روزه،  خدمــات 
حــدود 400 هــزار پیــام در شــبکه ی پیام رســانی 

می شــد.  ردوبــدل  اومنی ترکــس 

صنعت موبایل
پردازنده هــای  بــا  بیشــتر  را  کوالــکام  امــروزه 
کوالــکام  نــام  گاه  هــر  می شناســیم.  موبایــل 
موبایــل  دســتگاه های  یــاد  می شــود؛  شــنیده 
خــود  قلــب  در  کــه  می افتیــم  همراهــی  و 
ایــن  البتــه،  دارنــد.  راه  کوالــکام  تراشــه های 

کرد؟ کوالکام به درون جیب هریک از ما نفوذ  چگونه 
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شــرکت در ســاخت تراشــه های وای فــای و مــودم هــم یکــی از بزرگ تریــن 
ــلولی  ــی س ــای مخابرات ج ه ــن بر ــال 1977، اولی ــت. در س ــا اس ــران دنی بازیگ
بودیــم. ســال  تلفــن همــراه  اولیــن شــبکه های  ســاخته شــدند و شــاهد 
آنالــوگ موبایــل  ارتباطــی  بــه شــبکه  از 30٠ هــزار امریکایــی  198۵ بیــش 
بــه زودی  کوالــکام می دانســتند  بنیان گــذاران  ولــی  بودنــد  متصــل شــده 
کار می آینــد. به همیــن دلیــل آن هــا شــروع  ســیگنال های دیجیتالــی روی 
به ســرعت  امیــد داشــتند  کــه  کردنــد  توســعه ی سرویســی  و  بــه طراحــی 
و درنهایــت همــه ی تماس هــای  جایگزیــن سیســتم های موجــود شــده 
همراه روی آن شــبکه انجام شــود. ســال 1989، اســتاندارد ارتباطی شــرکت 
کوالــکام  گرفــت ولــی  زیمنــس بــه نــام TDMA مــورد اســتقبال عمومــی قــرار 
کــرده بــود. CDMA بــه وضــوح برتری هــا و  اســتاندارد CDMA را پیشــنهاد 
کاربــردی نســبت بــه TDMA داشــت ولــی بــرای توســعه و اســتفاده  مزایــای 
گوشــی های موبایــل نیــاز بــه یــک  روی دســتگاه های همــراه و از جملــه 
کوالــکام تراشــه های ارتباطــی را در نتیجــه  همیــن  قلــب تپنــده داشــت. 
ــا اســتفاده از آن هــا در تجهیــزات  ــا اســتاندارد CDMA ب نیــاز توســعه داد ت
ارتباطــی اســتفاده شــود. در واقــع، پردازنده هــا هــم بــرای دســتگاه های 
ج هــای مخابراتــی  مخصــوص مصرف کننــده و هــم تجهیــزات ارتباطــی بر
کوالــکام در ابتــدا بــرای توســعه و اســتفاده  طراحــی و ســاخته می شــدند. 
از سیســتم ارتباطــی CDMA بــا موانعــی روبــرو بــود. غالــب شــرکت های 
TDMA بودنــد و از ســوی دیگــر هزینه هــای توســعه  مخابراتــی طرفــدار 
ــز در مراســم ســال 1989  ــاد بود.جیکوب شــبکه ارتباطــی CDMA بســیار زی
انجمــن فعــاالن صنعــت تلفــن همــراه، اســتاندارد شــرکت خــود را معرفــی 
کــرد و پــس از اســتقبال نســبی از آن، در همــان ســال ســرمایه ای نزدیــک 
کردنــد.  بــه 3٠ میلیــون دالر بــرای توســعه و تســت شــبکه خــود جمــع آوری 
ولــی جــذاب  CDMA بســیار طوالنــی  گیــر شــدن  فرا و  داســتان توســعه 
تــا  شــد  کوالــکام  بــا  همــکاری  وارد  ســونی  شــرکت  چطــور  اینکــه  اســت. 
و  بســازد  را   CDMA شــبکه  بــه  اتصــال  بــرای  مصرف کننــده  ســخت افزار 
کوالــکام شــدند تــا از  ده هــا شــرکت مخابراتــی و ارتباطــی وارد قــرارداد بــا 
ــه رشــد و ســوددهی نبــوده  ــکام همیشــه رو ب کنند.کوال CDMA اســتفاده 
کــه هنــوز درگیری هــا و  تــا 199۵  اســت. در حــد فاصلــه ســال های 1992 
کوالــکام  مشــکالتی ســر راه اســتفاده از CDMA بــود؛ ســال های ضرردهــی 
کار  بــوده و آن هــا مرتبــا مجبــور بــه دریافــت ســرمایه جدیــدی بــرای توســعه 
می شــدند ولــی چشــم انداز شــرکت بســیار روشــن و موفقیت آمیــز بــود. در 
ســال 1997، حــدود ۵7 درصــد از تمامــی سیســتم های وایرلســی در دســت 
کــه در آن زمــان  کوالــکام پیــروی می کردنــد   CDMA ســاخت، از اســتاندارد
کوالــکام همیشــه بــه تولیــد ریزپردازنــده اهمیــت  کاربــر داشــت.  4 میلیــون 
کســب وکارش محســوب می شــد. بــا تولــد  داده و یکــی از شــاخه های اصلــی 
شــرکت ARM در اواخــر قــرن بیســتم و معمــاری آزاد پردازنده هــای ایــن 
کوالــکام رســید و ایــن شــرکت را بــه  شــرکت، بــرگ برنــده دیگــری بــه دســت 
یکــی از تأمین کننده هــای اصلــی تراشــه های مبتنــی بــر ARM در جهــان 
اســتفاده  موبایــل  گوشــی  هــزاران  در  پردازنده هایــش  کــه  کــرد  تبدیــل 

می شــدند.

از ماهواره تا موبایل
کوالــکام ابتــدا بــا توســعه فناوری هــای  کــه خواندیــم؛ شــرکت  همان طــور 
کــرد  ارتباطــی بــرای شــبکه های ماهــواره ای و مخابراتــی جــو زمیــن آغــاز 
و بعــد شــبکه ارتباطــی سیســتم حمــل و نقــل امریــکا را توســعه داد. در 
کوالــکام  نهایــت، شــبکه های موبایــل CDMA در سراســر جهــان توســط 
شــبکه  ایــن  مصرف کننــده  محصــوالت  تراشــه های  و  شــد  راه انــدازی 
کوالــکام همیشــه بــرای فــروش  گفــت  تولیــد و عرضــه شــدند. شــاید بتــوان 
محصــوالت خــودش، ابتــدا اســتاندارد و زیرســاخت اش را توســعه داده و 
رمــز موفقیــت ایــن شــرکت در همیــن تولیــد فنــاوری پیــش از تولیــد محصــول 

اســت.
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کــهدیگــرنمــیتوانیــدبدســتشآوریــد:کلمــات، ســهچیــزدرزندگــی

گفتــهشــدن.لحظــههــا،بعــدازازدســتدادن.زمــانبعــداز بعــداز

ســپریشــدن.لطفــاهشــیارباشــید. نلســون مانــدال

کنیــدواطمینــانحاصــل خواســتههــایخــودراواضــحوروشــنبیــان

ــهعهــده ــهب ک ــاتوظیفــهای ــیازجزئی ــهخوب ــدانب کارمن ــه ک ــد کنی

آنــاناســت،مطلــعهســتند.

ــهپیــروزی ــهاشــتیاقشــماب ک راهحــلصحیــحموفقیــتایــناســت

بیشــترازتــرسشــماازشکســتباشــد. انیشــتین

کســیاطالعــاتاشــتباهندهیــدو کــهنمــیدانیــد،بــه درمــوردچیــزی

گفتــننمــیدانــم،هراســینداشــتهباشــید. از

ــزخــوباســت،شــاد ــههمــهچی ک ــانیســت ــهایــنمعن ــودنب شــادب

ــرازهــرآنچــه ــدفرات گرفتی ــم ــهشــماتصمی ک ــهایــنمعناســت ــودنب ب

ک مــک دونالــد کــرا کامــلنیســتراببینیــد. ری 

کار،بایدمتناســببااشــتباهاتش کارمنــدخطا کــهتوبیــخ کنیــد دقــت

تعیینشــود.

کارمنــدانومحــلاســتقرارآنهــاراطــوریانتخــاب نحــوهچیدمــانمیــز

کارشــانهســتندونبایــد کــهافــرادفرامــوشنکننــددرمحــل کنیــد

گــوبپردازنــد. گفــتو بیــشازحــدمجــازبــاهــمبــه

گــرقاطعیــتمدیــربــامهربانــیتــوأمباشــد،تأثیــرشــگفتانگیــزی ا

ــه ــرس،جــایخــودراب ــات ــراطرافیــانخواهــدداشــتوفرمانبــریب ب

انجــاموظیفــهبــاحــسمســؤولیتپذیــریمیدهــد.

کســی کیــدنکنیــد.شــاید کارهــارویشــیوهایخــاصتأ درانجــام

کوتــاهتــروبهتــریشــمارابــهمقصــدبرســاند. بتوانــدازمســیر

کوهیازدانشوخردمندیاست. تجربهبهتراز



کالغــه ســفارش چایــی میــده چایــی  کالغ و یــه خــرس ســوار هواپیمــا بــودن  یــه 
کمیشــو میخــوره باقیشــو مــی پاشــه بــه مهمونــدار. کــه میــارن یــه  رو 

کردی؟« کارو  مهموندار میگه: »چرا این 
کالغه میگه: »دلم خواست پررو بازیه دیگه پررو بازی!«

کمیشــو  کالغــه ســفارش نوشــیدنی میــده بــاز یــه  چنــد دقیقــه میگــذره بــاز 
بــه مهمونــدار باقیشــو میپاشــه  میخــوره 
کردی؟« کارو  مهموندار میگه: »چرا این 

کالغه بازم میگه: »دلم خواست پررو بازیه دیگه پررو بازی!«
کــه اینــو میبینــه بــه ســرش  کالغــه چرتــش میگیــره. خرســه  بعــد از چنــد دقیقــه 

کنــه. کــه اونــم یــه خــورده تفریــح  میزنــه 
کــه میــارن یــه  مهمونــدارو صــدا میکنــه میگــه یــه قهــوه بــراش بیــارن. قهــوه رو 
کمیشــو میخــوره باقیشــو میپاشــه بــه مهمونــدار. مهمونــدار میگــه: »چــرا ایــن 

ــردی؟« ک کارو 
خرسه میگه: »دلم خواست پررو بازیه دیگه پررو بازی«

کشــون تــا دم در  کشــون  کــه میگــه یهــو همــه مهمونــدارا میریــزن ســرش و  اینــو 
کــه اینــو میبینــه شــروع بــه داد  کــه بندازنــش بیــرون. خرســه  هواپیمــا میبــرن 

و فریــاد میکنــه.
کــه بــال نداری  گنــده تــو  کــه بیــدار شــده بــوده بهــش میگــه: »آخــه خــرس  کالغــه 

مگــه مجبــوری پــررو بــازی دربیاری!«

شرح:
قــوت و ضعــف  نقــاط  و  توانایــی  از دیگــران، منابــع، دانــش،  تقلیــد  از  قبــل 

کنیــد. ارزیابــی  بــه دقــت  را  ســازمان خــود 

گرفتــه اســت؛ ۵۰ درصــد وزن تنــه درخــت را تحمــل  کــه وســط تنــه درخــت را  جــوابمعمــایتنــهدرخــتســنگین: مــردی 
گرفتنــد؛ 2۵ درصــد وزن تنــه را بــه دوش می کشــند. کــه ابتــدا و انتهــای تنــه درخــت را  می کنــد؛ پــس دو مــردی 

مــدرک  تنهــا  پیــدا می کننــد.  بــرف  از  زمینــی پوشــیده  را در  مــردی  جســد 
باقیمانــده تعــدادی ردپــا وســط دو خــط مــوازی بــود. پلیــس بایــد دنبــال چــه 

ــی بگــردد؟ کس

سرگرمی

کاریکاتور

حکایت

تعریف ساده اقتصاد
کــه همــه در یــک بدهــکاری بســر می برنــد  گوشــه ای از دنیــا درســت هنگامــی  در شــهری توریســتی در 
گــذران می کننــد و پولــی در بســاط هیچکــس نیســت،  کــدام برمبنــای اعتبارشــان زندگــی را  و هــر 

گهــان، یــک مــرد بســیار ثروتمنــدی وارد شــهر می شــود. نا
کــه در ایــن شــهر ســاحلی اســت می شــود، اســکناس 100 دالری را روی پیشــخوان  او وارد تنهــا هتلــی 

هتــل می گــذارد و بــرای بازدیــد اتــاق هتــل و انتخــاب آن بــه طبقــه بــاال مــی رود.
صاحــب هتــل اســکناس 100 دالری را برمــی دارد و در ایــن فاصلــه مــی رود و بدهــی خــودش را بــه 

می پــردازد.  قصــاب 
قصــاب اســکناس 100 دالری را برمــی دارد و بــا عجلــه ســراغ دامــداری مــی رود و بدهــی خــود را بــه او 

می پــردازد.
ک دام  کننــده خــورا دامــدار، اســکناس 100 دالری را بــا شــتاب بــرای پرداخــت بدهــی اش بــه تامیــن 

کــرده می دهــد. گوســفندانش یونجــه و جــو خریــد  کــه از او بــرای 
یونجــه فــروش بــرای پرداخــت بدهــی خــود، اســکناس 100 دالری را بــا شــتاب بــه شــهرداری می بــرد و 

کــه انجــام داده بــه شــهرداری می پــردازد. بابــت عــوارض ســاخت و ســازی 
حســابدار شــهرداری اســکناس را بــا شــتاب بــه هتــل مــی آورد. زیــرا شــهرداری بــه صاحــب هتــل 
کارمنــد و بــازرس از پایتخــت بــه شــهرداری ایــن شــهر آمــده بودنــد  کــه چنــد  بدهــکار بــود و هنگامــی 

ــد. ــرده بودن ک یــک شــب در ایــن هتــل اقامــت 
حاال دوباره هتل دار اسکناس را روی پیشخوان خود دارد.

ــردد و اســکناس 100 دالری خــود را  ــاق هــای هتــل برمی گ ــد ات در ایــن هنــگام توریســت پــس از بازدی
برمــی دارد و می گویــد از اتاق هــا خوشــش نیامــد و شــهر را تــرک می کنــد.

در ایــن فرآینــد هیچکــس صاحــب پــول نشــده اســت. ولــی بــه هــر حــال همــه شــهروندان در ایــن 
کــرده انــد. هنــگام بــه هــم بدهــی ندارنــد، همــه بدهی هایشــان را پرداختــه و تســویه حســاب 

که می گویند:  به همین دلیل است 
گــردش درآیــد  خ  هــای اقتصــاد بــه  کار بگیــری تــا همــه چــر انباشــتن ثــروت مجــاز نیســت آن را بایــد بــه 

گــردش پــول بهــره ببرنــد. و همــه اجتمــاع از 

لطیفه

معما
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۴۵ متر طناب بهت دادم
گیر دادی؟!!! بعد تو به این یه ذره پارگی 






